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(ร�าง) 



คํานํา 
 

 การจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเป นเรื่องสําคัญท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
จะต�องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป นต�อการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได�
กําหนดแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีอํานาจการตัดสินใจ กําหนดนโยบายการ
พัฒนาท�องถ่ินในด�านเศรษฐกิจ สังคม การกระจายรายได� ให�สอดคล�องกับบริบท ศักยภาพของท�องถ่ิน ได�อย�าง
เหมาะสมและสอดคล�องกับความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน 

 

เทศบาลตําบลวังหว�า ได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ และตาม
แนวทางและหลักการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยแผนงานและโครงการจากความต�องการของประชาชนนั้น 
ได�ผ�านเวทีประชุมประชาคมมาแล�ว โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือให�ประชาชนรับรู�และเข�าใจถึงความสําคัญของการ
จัดทําแผนพัฒนา รวมถึงการระดมความคิดและข�อเสนอแนะเพ่ือทบทวนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน�  
พันธกิจ ตลอดจนยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาล เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องกับสภาวะแวดล�อมในปCจจุบัน 
ซ่ึงแผนพัฒนาสามป8ฯ ฉบับนี้ ใช�เป นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป8 และแผนการดําเนินงาน
ต�อไป 
 
 
 
 
 
              เทศบาลตําบลวังหว า 
                 มีนาคม  ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                 หน�า 
 

ส?วนท่ี   ๑   บทนํา          
    � ลักษณะของแผนพัฒนาสามป8      ๑ 
    � วัตถุประสงค�ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป8    ๑ 
    � ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป8     ๑ 
    � ประโยชน�ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป8    ๒ 
ส?วนท่ี   ๒   สรุปผลการพัฒนาท องถ่ินในป�ท่ีผ?านมา       
  � การสรุปสถานการณ�พัฒนา      ๓ 
  � การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   ๕ 
  � การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ   ๖ 
ส?วนท่ี   ๓   การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู?การปฏิบัติ       
  � แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ�ตามแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  ๘ 
  � บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา   ๑๔ 
   � บัญชีโครงการพัฒนา      ๑๔ 
   � บัญชีสรุปโครงการพัฒนา     ๔๙ 
ส?วนท่ี   ๔   แนวทางการติดตามประเมินผล       

  � กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล    ๕๕ 
  � ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล  ๕๕ 

 
ภาคผนวก  ก รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท องถ่ิน 
     ข การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส?วนที่  ๑ 
บทนํา 

 

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป� 
แผนพัฒนาสามป8ของเทศบาลเป นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ โดยมีหลักคิด

ท่ีว�าภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได�มากกว�าหนึ่งแนวทาง และภายใต�แนว
ทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได�มากกว�าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต�องนํามาดําเนินการเพ่ือให�
บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปKาหมายท่ีต�องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนา ซ่ึงมีผลต�อวัตถุประสงค� 
เปKาหมาย จุดมุ�งหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน และวิสัยทัศน�ในท่ีสุด 

แผนพัฒนาสามป8 เป นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล�ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําป8 กล�าวคือ เทศบาล
ตําบลวังหว�า ใช�การวางแผนพัฒนาเป นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป8 โดยนําโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป8 ในป8ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป8ไปจัดทํางบประมาณ เพ่ือให�
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป นไปด�วยความรอบคอบ และผ�านกระบวนการการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 

๒. วัตถุประสงค'ของแผนพัฒนาสามป� 
วัตถุประสงค�ของแผนพัฒนาสามป8  คือ 

๑. เป นเอกสารท่ีแสดงความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
๒. เป นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนและมี 
    ลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
๓. เป นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะดําเนินการเป นช�วงระยะเวลาสามป8 
๔. เป นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนากับงบประมาณรายจ�าย 
    ประจําป8 

 

๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป8 มี ๗ ข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี  ๑  การเตรียมการจัดทําแผน 
ข้ันตอนท่ี  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี  ๓  การเก็บรวบรวมข�อมูลและการวิเคราะห�ข�อมูล 

       ๓.๑ การเก็บรวบรวมข�อมูล โดยเก็บรวบรวมข�อมูลของเทศบาลให�ครบทุกด�าน 
       ๓.๒ การวิเคราะห�ข�อมูล โดยการประเมินผลการพัฒนาท่ีผ�านมา การคัดเลือก 
            ยุทธศาสตร�การพัฒนา การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา  
            การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห�วงสามป8 

ข้ันตอนท่ี  ๔  การกําหนดวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี  ๕  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี  ๖  การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป8 
ข้ันตอนท่ี  ๗  การอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาสามป8 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 

สรุปข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป8 ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินร�วมกับประชาคมท�องถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให�สอดคล�อง 

กับวิสัยทัศน� พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา รวมท้ังสอดคล�องกับปCญหา 
ความต�องการของประชาคมและชุมชน โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ และข�อมูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป8 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปCญหา 
ความต�องการและข�อมูลนํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป8 แล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 

๓. คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป8 เพ่ือเสนอผู�บริหาร 
๔. ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนพัฒนาสามป8 และประกาศใช�แผนพัฒนาสามป8 

 

๔. ประโยชน'ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
ประโยชน�ของแผนพัฒนาสามป8 คือ เป นเครื่องมือท่ีจะช�วยให� เทศบาลได�พิจารณาปCญหาต�าง ๆ อย�าง

รอบคอบและให�เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว�างแนวทางการดําเนินงานต�าง ๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยง และส�งผล
ท้ังในเชิงสนับสนุน และเป นอุปสรรค เพ่ือให�เทศบาลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช�
ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลให�มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให�เกิดประโยชน�สาธารณะสูงสุด และประชาชน
ได�รับประโยชน�อย�างท่ัวถึง โดยใช�ทรัพยากรทางการบริการอย�างเต็มท่ี 

ทรัพยากรการบริหาร โดยท่ัวไปประกอบด�วย 
เงิน (Money) ท้ังเงินงบประมาณขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเอง และแหล�งงบประมาณภายนอก 

รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ�าย 
คน (Man) ซ่ึงหมายความรวมต้ังแต�ผู�บริหาร พนักงานขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกระดับ  

ซ่ึงมีความแตกต�างหลากหลายท้ังด�านความรู� ทักษะ และทัศนคติ ซ่ึงองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจะต�องนํา
ศักยภาพของกําลังคนเหล�านั้นไปใช� รวมท้ังต�องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให�กับองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน และถ�าพิจารณาในความหมายอย�างกว�างและอาจหมายความรวมถึงประชาชนในท�องถ่ิน
ซ่ึงจะมีส�วนในการพัฒนาท�องถ่ินอีกด�วย 

วัสดุอุปกรณ' (Materials)  หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมท้ังอาคารสถานท่ี ท่ีจะสามารถ
นํามาใช�ในการบริหารจัดการท�องถ่ินให�เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ�ให�มีความทันสมัยเพ่ือ
รองรับความก�าวหน�าของสังคมโดยส�วนรวมได�อย�างเท�าทัน และใช�วัสดุอุปกรณ�ดังกล�าวอย�างเต็มศักยภาพ 
 การบริหารจัดการ (Management)  เป นสิ่งท่ีจะช�วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการข�างต�นให�
เป นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย�างยั่งยืน การบริหารจัดการเป นท้ังศาสตร�และศิลปOท่ีต�อง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอย�างต�อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

ส?วนที่  ๒ 
 

สรุปผลการพัฒนาท องถิ่นในป�ที่ผ?านมา 
 

ผลการพัฒนาท องถิ่นในป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

๒.๑ การสรุปสถานการณ'พัฒนา 
จากข�อมูลพ้ืนฐานท่ัวไป ของตําบลวังหว�า สามารถนํามาวิเคราะห�ศักยภาพของเทศบาลตําบลวังหว�า 

โดยการวิเคราะห�ตามหลักและวิธีการ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใช�เป นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาตําบลต�อไป 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ?อน ( Weaknesses) 

     ๑. มีระบบชลประทานท่ีดีเหมาะสมแก�การเกษตร เช�น 
ปลูกข�าว (มีการปลูกข�าวตลอดท้ังป8)  
     ๒. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุก
หลังคาเรือน 
     ๓. เป นชุมชนเกษตรกรรมท่ีประชาชนส�วนใหญ�ประกอบ
อาชีพ ทําไร� ทํานา ซ่ึงถือเป นรากฐานของคนในชุมชน 
     ๔. มีศาสนสถานท่ีเป นศูนย�รวมจิตในของคนในชุมชน
หลายแห�ง 
     ๕. มีปราชญ�ชาวบ�านท่ีส�งเสริมภูมิปCญญาท�องถ่ินตาม
แนวพระราชดําริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๖. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป นน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน 
     ๗. เทศบาลตําบลวังหว�ามีพนักงานส�วนตําบล พนักงาน
จ�างเพียงพอต�อปริมาณงาน และเป นบุคลากรท่ีมีความรู� 
ความสามารถ 

     ๑. เป นพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ีมีการแพร�ระบาดของยาเสพติด
ในกลุ�มเยาวชนอย�างแพร�หลาย 
     ๒. ประชาชนในตําบลขาดการมีส�วนร�วมในการทํา
กิจกรรมสาธารณะ 
     ๓. สถานท่ีไม�เพียงพอในการจัดเก็บเอกสาร และ
ไม�สามารถแบ�งแยกส�วนงานออกจากกันได� 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

     ๑. ตําบลวังหว�าอยู�ในโซนแหล�งผลิตอาหาร เช�น ข�าว 
เผือก สามารถแปรรูปและส�งออกได� 
     ๒. ตําบลวังหว�ามีพ้ืนท่ีเหมาะสมแก�การทําการเกษตร
เพราะมีระบบชลประทานท่ีดีมีน้ําตลอดท้ังป8  
     ๓. ตําบลวังหว�ามีการคมนาคมท่ีสะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 
 

     ๑. เกษตรกรส�วนใหญ�ขาดองค�ความรู�ในการ
บริหารและพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือรองรับกับการ
แข�งขันในอนาคต 
     ๒. ปCจจัยภายนอกท่ีไม�สามารถควบคุมได� เช�น ภัย
จากน้ําท�วม และภัยแล�ง ฯลฯ 
     ๓. ประชาชนยังไม�เข�าใจระบบและอํานาจหน�าท่ี
ของเทศบาล 
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การรวบรวมและวิเคราะห'ข อมูลสถานการณ'ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสภาพแวดล อม 
ในพ้ืนท่ีตําบลวังหว า 

ได�รวบรวมข�อมูลจากการประชาคมหมู�บ�าน นําข�อมูลท่ีได�มาวิเคราะห�ปCญหา ความต�องการของ
ประชาชนโดยให�สอดคล�องกับสถานการณ�ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล�อมในพ้ืนท่ีตําบล 
วังหว�า โดยสรุปได�ดังนี้ 
 

๑. สถานการณ'ทางสังคม  
ตําบลวังหว�า มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ ๒๓.๐๖๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ ๑๔,๔๑๖ ไร� เป นท่ี

ราบอยู�ในเขตชลประทาน มีแหล�งน้ําธรรมชาติ คือ แม�น้ําท�าจีน และแม�น้ําท�าคอย มีหมู�บ�านท้ังหมด ๗ หมู�บ�าน 
มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด ๑,๘๗๘ ครัวเรือน และมีประชากรรวมท้ังสิ้น ๕,๓๙๗ คน แยกเป นชาย ๒,๕๔๗ คน 
หญิง ๒,๘๕๐ คน (ข�อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนกุมภาพันธ� ๒๕๕๘)  

 

๒. เศรษฐกิจ 
ประชากรส�วนใหญ�ของตําบลวังหว�า ร�อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพราะพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ของ

ตําบลวังหว�าเป นท่ีราบเหมาะกับการทําการเกษตร รองลงมาเป นอาชีพรับราชการ พนักงานของรัฐ รับจ�าง และ
ค�าขาย ตามลําดับ 

 

๓. เทคโนโลยี 
ปCจจุบันเป นท่ียอมรับแล�วว�า เทคโนโลยีสารสนเทศ ได�เจริญก�าวหน�าไปอย�างรวดเร็ว และมีบทบาท

สําคัญในด�านต�าง ๆ อย�างกว�างขวาง ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริหารสังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล�อม รวมท้ังด�านการศึกษา เทศบาลตําบลวังหว�า ได�ให�ความสําคัญ เล็งเห็นประโยชน�และคุณค�าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต�อการพัฒนาท�องถ่ิน จึงจําเป นจะต�องพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมีพ้ืนฐานอยู�บน
หลักการพัฒนาร�วมกันระหว�างงานทางการศึกษา และองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เพ่ือให�สามารถประสานการ
ดําเนินงาน และการนําทรัพยากรมาใช�ในการบริหารการวางแผนการพัฒนา ได�อย�างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

๔. สภาพแวดล อม 
เทศบาลตําบลวังหว�า ได�ตระหนักถึงสภาพแวดล�อมในชุมชน ซ่ึงผลกระทบสิ่งแวดล�อมท่ีเกิดข้ึนใน

ปCจจุบันนั้น ล�วนเกิดข้ึนจากการกระทําของมนุษย�แทบท้ังสิ้น ความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรต�องเสื่อมโทรม
ลงอย�างรวดเร็ว เกิดมลพิษข้ึนเกือบทุกด�าน ผู�ท่ีจะได�รับผลกระทบ ก็คือ ชุมชนท่ีอยู�ใกล�เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีเกิด
มลพิษนั้น ๆ นอกจากนั้นยังก�อให�เกิดการแย�งชิงเพ่ือใช�ประโยชน�จากทรัพยากรท่ีเหลืออยู� สร�างปCญหาความ
ขัดแย�งข้ึนในสังคม ปCญหาเหล�านี้สามารถแก�ไขได� หากทุกคนในชุมชนร�วมกันเข�ามามีส�วนร�วมในการปKองกัน
และแก�ไขปCญหาของท�องถ่ินอย�างจริงจัง ท้ังท่ีลงมือกระทําด�วยตนเองตลอดจนประสานงานกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง ก็จะสามารถฟWXนฟูบูรณะให�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ในท�องถ่ินกลับคืนสภาพมาอย�าง 
เดิมได� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๕ - 

 

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการในแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ประจําป8งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๗ กับจํานวนโครงการท่ีดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร' 

จํานวน
โครงการท่ี

เสร็จ 

จํานวน
โครงการท่ี

อยู?ใน
ระหว?าง

ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไม?ได ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีมีการ
เพ่ิมเติม 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน ร อยละ จํานวน ร อยละ จํานวน ร อยละ จํานวน ร อยละ จํานวน ร อยละ จํานวน ร อยละ 

๑. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการบรหิาร
และการปกครอง 

๓ 2๕ - - ๙ 7๕ - - - - 1๒ ๑๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการคลัง 
และเศรษฐกิจชุมชน 

๒ 2๕ - - ๖ 7๕ - - - - ๘ ๑๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านการจราจร
การขนส�ง 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การผัง
เมือง เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล�อม 

๕ ๓๘.๔๖ - - ๘ ๖๑.๕๔ - - - - ๑๓ ๑๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านทรัพยากร
มนุษย� ชุมชน สังคม 
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย�สินและยาเสพตดิ 

๑๐ ๕๘.๘๒ - - ๗ ๔๑.๑๘ - - - - 1๗ ๑๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาด�านคุณภาพ
ชีวิต การศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา 
ภูมิปCญญาท�องถ่ิน 
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันดี ของ
ท�องถ่ิน 

๑๒ ๔๑.๓๘ - - ๑๗ ๕๘.๖๒ - - - - ๒๙ ๑๐๐ 

รวม ๓๒ ๔๐.๕๑ - - ๔๗ ๕๙.๔๙ - - - - ๗9 ๑๐๐ 
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๒.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
 

 ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามป8 (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ประจําป8งบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๕๗ เชิงคุณภาพ ภายใต�ยุทธศาสตร�การพัฒนาของเทศบาลตําบลวังหว�า 
 

๑. โครงการภายใต ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหาร และการปกครอง 
๑. โครงการส�งบุคลากรเข�ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน (งบประมาณ ๖๑,๐๐๘.-  

บาท) 
๒. โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทํา ปรับปรุง ทบทวนแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 
๓. ค�าใช�จ�ายในการจัดการเลือกต้ัง (งบประมาณ ๑๙๙,๙๖๘.๗๕ บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร'ท่ี ๑  ใช งบประมาณท้ังส้ิน  ๒๖๐,๙๗๖.๗๕  บาท 
 

๒. โครงการภายใต ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการคลังและด านเศรษฐกิจชุมชน 
๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได� 
๒. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน (อยู�ระหว�างดําเนินการ) 
 

สรุปยุทธศาสตร'ท่ี ๒  ใช งบประมาณท้ังส้ิน     -     บาท 
 

๓. โครงการภายใต ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการจราจร การขนส?ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการการ 
   ผังเมือง เทคโนโลยี และส่ิงแวดล อม 

๑. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี ๓ บริเวณสายประชาสรรค� ๕ จากบริเวณท่ีนานาง
มา  วงษ�สุวรรณ ถึงบริเวณสระน้ําสาธารณะหมู�ท่ี ๓ (งบประมาณ ๑,๙๙๐,๐๐๐.- บาท) 

๒. โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู�ท่ี ๒, ๓ จากบริเวณสามแยกหนองโพธิ์ ถึงบริเวณท่ี
นานางทองสุข  แก�วเขียว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๘๙๘,๐๐๐.- บาท) 

๓. โครงการซ�อมแซมท�อระบายน้ํา หมู�ท่ี ๗ บริเวณแยกหนองโพธิ์ (งบกลาง จํานวน ๑๘,๐๐๐.- บาท) 
๔. โครงการซ�อมแซมไฟฟKาสาธารณะ (งบประมาณ ๒๖,๒๐๐.- บาท) 
๕. โครงการจัดซ้ือถังขยะ (งบประมาณ ๒๕,๐๐๐.- บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร'ท่ี ๓  ใช งบประมาณท้ังส้ิน  ๓,๙๕๗,๒๐๐.-  บาท 
 

๔. โครงการภายใต ยุทธศาสตร'การพัฒนาทรัพยากรมนุษย' ชุมชน สังคม ด านความปลอดภัยในชีวิต 
    ทรัพย'สินและยาเสพติด 

๑. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๘,๑๙๗,๐๐๐.- บาท) 
๒. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�พิการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๕๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๓. โครงการสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู�ป[วยเอดส� (งบประมาณ ๗๗,๕๐๐.- บาท) 
๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน (เงินอุดหนุน ๑,๐๔๖,๐๐๐.- บาท) 
๕. โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุน ๒๑๒,๘๐๐.- บาท) 
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๖. โครงการจัดสื่อการเรียนการสอนศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก (งบประมาณ ๖๔,๖๐๐.- บาท) 
๗. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (งบประมาณ ๕๒๓,๓๑๔.๗๐ บาท) 
๘. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชน (งบประมาณจากโครงการกองทุนโลกรอบ ๑๐ จํานวน 

๔๑,๖๐๐.- บาท) 
๙. โครงการรณรงค�ปKองกันและแก�ไขปCญหายาเสพติดแบบบูรณาการระดับพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําป8 ๒๕๕๗ (อุดหนุน ศพส.จ.สพ. ๕๐,๐๐๐.- บาท) 
๑๐. กิจกรรมการปKองกันและแก�ไขปCญหาการต้ังครรภ�ไม�พร�อมในวัยรุ�น (งบประมาณสํานักงานพัฒนา

สังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน ๑๘,๙๐๐.- บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร'ท่ี ๔  ใช งบประมาณท้ังส้ิน  ๑๐,๗๖๑,๗๑๔.๗๐.-  บาท 
 

๕. โครงการภายใต ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข การกีฬา ภูมิปaญญา 
   ท องถ่ิน ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีของท องถ่ิน 

๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (งบประมาณ ๒,๔๓๐.- บาท) 
๒. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต� ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ อําเภอศรีประจันต�  

จังหวัดสุพรรณบุรี (อุดหนุนอําเภอศรีประจันต� ๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๓. โครงการจัดงานประเพณีแห�เทียนพรรษา อําเภอศรีประจันต� จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป8

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (อุดหนุนอําเภอศรีประจันต� ๓๐,๐๐๐.- บาท) 
๔. โครงการประเพณีสงกรานต�ไทย ร�อยรวมใจให�ผู�สูงอายุ ประจําป8 ๒๕๕๗ (งบประมาณ ๒๔,๙๘๐.- 

บาท) 
๕. โครงการแห�เทียนพรรษา รักษาประเพณี รวมใจสมานฉันท� (งบประมาณ ๓,๒๑๐.- บาท) 
๖. จัดทําปKายศูนย�ปรองดองสมานฉันท� เทศบาลตําบลวังหว�า (งบประมาณ ๒,๘๔๔.- บาท) 
๗. โครงการวังหว�าร�วมใจ ปKองกันไข�เลือดออก (งบประมาณ ทต.วังหว�า จํานวน ๙๘,๘๐๐.- บาท และ

งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จํานวน ๒๕,๐๐๐.- บาท รวมท้ังสิ้น  ๑๒๓,๘๐๐.- บาท) 
๘. โครงการปKองกันโรคพิษสุนัขบ�าและคุมกําเนิดสุนัขและแมว (งบประมาณ ๒๗,๔๕๐.- บาท) 
๙. โครงการเสริมสร�างความรู�สู�การปKองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิต (งบประมาณของกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ จํานวน ๗,๕๐๐.- บาท) 
๑๐. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน หมู�ท่ี ๑-๗ (เงินอุดหนุน ๑๐๕,๐๐๐.- บาท) 
๑๑. ค�ากําจัดขยะมูลฝอย (งบประมาณ ๒๘๑,๑๙๐.๒๕ บาท) 
๑๒. โครงการหนูน�อย ฟCนสวย ยิ้มใส ใส�ใจสุขภาพปากและฟCน (งบประมาณของกองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ จํานวน ๔,๐๐๐.- บาท) 
 

สรุปยุทธศาสตร'ท่ี ๕  ใช งบประมาณท้ังส้ิน  ๖๔๒,๔๐๔.๒๕  บาท 
 

รวมผลการดําเนินงานเปbนเงินทั้งสิ้น     ๑๕,๖๒๒,๒๙๕.๗๐  บาท 
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ส?วนที ่ ๓ 
 

การนําแผนพัฒนาสามป�ไปสู?การปฏิบัต ิ
 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ'ตามแผนยุทธศาสตร'การพัฒนา 
 

วิสัยทัศน'การพัฒนาท องถ่ิน 
“ตําบลวังหว�าน�าอยู�  เป นศูนย�กลางการเรียนรู�  ควบคู�วัฒนธรรมประเพณี  สู�การพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ี

ดีอย�างยั่งยืน” 
 

พันธกิจการพัฒนาท องถ่ิน 
๑. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มุ�งส�งออกสินค�าเกษตร อุตสาหกรรม และส�งเสริม

เศรษฐกิจให�เข�มแข็ง 
 ๒. การเสริมสร�างและพัฒนาการท�องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ให�เกิดความสมดุล 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู�ด�อยโอกาส ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 ๔. การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปCญญาท�องถ่ิน และส�งเสริมการ
กีฬาให�แก�เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
 ๕. การพัฒนาด�านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี โดยคํานึงถึงการมี
ส�วนร�วมของประชาชน 
 ๖. การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให�ได�มาตรฐานและเพียงพอ
ต�อความต�องการของประชาชน 
 

จุดมุ?งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 ๑. ส�งเสริมการพัฒนาอาชีพ ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรให�กับประชาชน 
 ๒. ส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยการพัฒนาปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมแบบยั่งยืน 
 ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนทุกระดับอย�างท่ัวถึง 
 ๔. ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปCญญาท�องถ่ิน และการกีฬา แก� เด็ก 
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
 ๕. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย�างต�อเนื่อง โดยให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การบริหารท�องถ่ิน 
 ๖. ส�งเสริมและพัฒนาโครงข�ายการขนส�ง การคมนาคม ให�ได�มาตรฐาน และเพียงพอต�อความต�องการ
ของประชาชน 
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เปcาประสงค' 
 ๑. ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึนและความเป นอยู�ท่ีดีข้ึน 
 ๒. เพ่ิมมูลค�าสินค�าทางการเกษตร และส�งเสริมเศรษฐกิจให�เข�มแข็ง 
 ๓. ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน� 
 ๔. ส�งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมแบบมีส�วนร�วม 
 ๕. ประชาชนอยู�ในสังคมอย�างสงบสุข ชุมชนเข�มแข็งและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
 ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน และพัฒนากีฬาสู�
ความเป นเลิศ 
 ๗. ประชาชนได�รับการบริการจากภาครัฐอย�างท่ัวถึง เป นธรรมและมีคุณภาพ 
 ๘. ก�อสร�างและปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 

ยุทธศาสตร'การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร'ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส?งเสริมเศรษฐกิจให เข มแข็ง 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. สนับสนุนและส�งเสริมอาชีพให�แก�ประชาชน 
  ๒. สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�านการเกษตร 
  ๓. สนับสนุนและส�งเสริมการแปรรูปผลผลิตด�านการเกษตร 
  

ยุทธศาสตร'ท่ี ๒ การพัฒนาการท?องเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
  ๒. ส�งเสริมการอนุรักษ� ฟWXนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  ๓. ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

ยุทธศาสตร'ท่ี ๓ การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑. ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๒. ส�งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย�างถ�วนหน�า 
  ๓. การปKองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
  ๔. สร�างเสริมสังคมให�เข�มแข็งเพ่ือห�างไกลยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร'ท่ี ๔ การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถ่ิน  
และการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนได�รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๒. ส�งเสริมการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

๓. ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
  ๔. ส�งเสริมการเข�าสู�ความเป นประชาคมอาเซียน 
 

 ยุทธศาสตร'ท่ี ๕ การพัฒนาด านการบริหารจัดการท่ีดีเพ่ือประโยชน'ของประชาชน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 
  ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให�บริการแก�ประชาชน 
  ๓. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ�ในการดําเนินงานอย�างมีคุณภาพและเหมาะสม 
  

ยุทธศาสตร'ท่ี ๖ การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. พัฒนาการก�อสร�างและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  ๒. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

นโยบายการพัฒนาของผู บริหารเทศบาลตําบลวังหว า 
ผู�บริหารเทศบาลตําบลวังหว�าได�กําหนดนโยบายในการบริหารงาน โดยมีเปKาหมายเพ่ือพัฒนาตําบล 

วังหว�า ให�มีความเจริญก�าวหน�า รวมท้ังสิ้น ๖ ด�าน ดังนี้ 
 

ด านท่ี ๑ นโยบายด านการเมืองและการบริหารองค'กร  
 

 ๑.๑ บริหารงานและพัฒนาองค�กร ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ�านเมือง
ท่ีดี ประกอบด�วย หลักการสําคัญ ๖ ประการ ได�แก� หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร�งใส หลักการมี
ส�วนร�วม  หลักความคุ�มค�า และหลักความสํานึกรับผิดชอบ เพ่ือให�มีความโปร�งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได� เป_ดโอกาสให�ประชาชนมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการในเรื่องท่ีมีผลกระทบต�อ
ผลประโยชน�และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑.๒ ส�งเสริมให�ประชาชนเป นศูนย�กลางของการพัฒนา โดยนําความคิดเห็น ของประชาชนไป
ประกอบกับการบริหารท�องถ่ิน ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ�าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเป_ดเผยข�อมูล 
 ๑.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร พนักงาน เจ�าหน�าท่ีทุกระดับให�มีความรู�
ความสามารถ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานราชการได�อย�างมีประสิทธิภาพ  
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 ๑.๔ ส�งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานในองค�กร โดยใช�เทคโนโลยีสมัยใหม� ในการบริหาร
จัดการ เพ่ือสนองตอบนโยบายการพัฒนาระบบราชการในยุคปCจจุบัน 
 ๑.๕ สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให�บุคลากรมีทัศนคติท่ีดี ต�อการ
ปฏิบัติงานและการให�บริการประชาชน อันเป นแนวทางในการสร�างความพึงพอใจ ของประชาชนในการ
ให�บริการของเทศบาลตําบลวังหว�า 
 

ด านท่ี ๒ นโยบายด านเศรษฐกิจและสังคม 
 

 ๒.๑ ส�งเสริมให�ประชาชนมีความรู�ความสามารถในการประกอบอาชีพ สร�างงาน สร�างรายได�
ให�กับครอบครัวและชุมชนทุกระดับ  โดยใช�หลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างกลุ�มอาชีพท่ีเป นภูมิปCญญาท�องถ่ิน เพ่ือให�ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยการจัดให�มีกิจกรรมการสร�างรายได�ให�กับประชาชน อย�างต�อเนื่อง 
 ๒.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนให�ประชาชนได�รับการฝ`กอบรม เสริมสร�างความรู� ด�านวิชาการ
และการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�เพ่ือพัฒนาอาชีพของตนเอง   
 ๒.๔ ส�งเสริมการเรียนรู�ในด�านภาษา สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจของต�างประเทศ ตลอดจน
ด�านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�องในการเตรียมความพร�อมสําหรับการเข�าสู�สังคมสมัยใหม�  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
 ๒.๕ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป นประโยชน�ต�อชุมชน เพ่ือสร�างชุมชน ท่ีเข�มแข็งและ
น�าอยู�  
 ๒.๖ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู�สูงอายุ ผู�พิการและผู�ด�อยโอกาสใน
ชุมชน ให�มีบทบาทหน�าท่ีทางสังคมอย�างท่ัวถึงและยุติธรรม สามารถดํารงชีวิต อยู�ในชุมชนได�อย�างมีความสุข 
 ๒.๗ ส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� โบราณสถาน สถานท่ีทางประวัติศาสตร� 
และอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�า เพ่ือรองรับนโยบายของจังหวัดและการขยายตัว ทางเศรษฐกิจท�องเท่ียว อัน
นําไปสู�การเพ่ิมรายได�ให�แก�ประชาชน 
 

ด านท่ี ๓ นโยบายด านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 ๓.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับและพัฒนาการเรียนการ
สอน  ด�วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาควบคู�ไปกับการใช�เทคโนโลยีสมัยใหม�อย�างเหมาะสม 
 ๓.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก�อนวัยเรียน ให�มีพัฒนาการท่ีสมวัย ท้ังด�านร�างกาย 
จิตใจ และสติปCญญา มีความพร�อมสําหรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 ๓.๓ ส�งเสริมการบํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปCญญาท�องถ่ินและวัฒนธรรม อันดีงามของ
ท�องถ่ิน 
 ๓.๔ ส�งเสริมกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรม จริยธรรมในชุมชน ให�เป นสังคม
แห�งคุณภาพ สังคมมีความอบอุ�น ชุมชนมีความเข�มแข็ง ส�งผลให�ตําบลวังหว�า เป นตําบลท่ีน�าอยู�อย�างยั่งยืน 
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 ๓.๕ ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างแหล�งเรียนรู�ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท�องถ่ิน เพ่ือเป นแหล�งเรียนรู�ทางสังคมของเยาวชนและประชาชนต�อไป 
 ๓.๖ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด�านกีฬาและนันทนาการ ท้ังในสถานศึกษา องค�กรและ
ชุมชน เพ่ือสร�างความรัก ความสามัคคีและสุขภาพพลานามัยท่ีดีของประชาชน 
 ๓.๗ พัฒนาและปลูกจิตสํานึกให�เยาวชนเกิดความรัก ความศรัทธาและเชื่อม่ันในศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามของไทย 
 ๓.๘ ส�งเสริมและสนับสนุนการปKองกัน ปราบปราม และให�ความร�วมมือในการ แก�ไขปCญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดจากปCญหายาเสพติด 
 

ด านท่ี ๔ นโยบายด านสาธารณสุขและส่ิงแวดล อม 
 

 ๔.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด�านสาธารณสุขท่ีส�งผลให�ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัย
ท่ีดี มีความสมบูรณ�แข็งแรงท้ังร�างกายและจิตใจ 
 ๔.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการปKองกันและควบคุมโรคติดต�อในชุมชน  
 ๔.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความรู� ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรด�าน
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู�บ�าน (อสม.) เพ่ือพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 ๔.๔ ส�งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมของหน�วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล และศูนย�สาธารณสุขมูลฐาน พร�อมท้ังประสานความร�วมมือกับหน�วยงานต�าง ๆ ในการ
พัฒนางานสาธารณสุข 
 ๔.๕ ส�งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ัง
การพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสิ่งปฏิกูลให�ถูกต�องตามหลักอนามัยสิ่งแวดล�อม พัฒนา
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน�ในพ้ืนท่ีตําบลวังหว�าให�มีความสวยงามเป นระเบียบเรียบร�อยน�าอยู�เกิดภาพลักษณ�ท่ีดี 
 ๔.๖ ส�งเสริมและสนับสนุนกระบวนการหรือกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชน  ในการ
บริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

ด านท่ี ๕ นโยบายด านโครงสร างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 

 ๕.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดให�มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป นสําหรับประชาชนอย�างมี
มาตรฐานและอย�างท่ัวถึง 
 ๕.๒ ส�งเสริมให�มีการพัฒนาก�อสร�างโครงสร�างพ้ืนฐาน การบํารุงรักษา ปรับปรุง ซ�อมแซม
เส�นทางคมนาคมในชุมชน เพ่ืออํานวยความสะดวกด�านการขนส�งแก�ประชาชน และรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 
 ๕.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนให�มีการปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบชลประทาน ได�แก� การดาด
เหมืองคอนกรีต การขุดลอกคู คลองส�งน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภคและแก�ไขปCญหาน้ําท�วม 
 ๕.๔ ส�งเสริมพัฒนา และดูแลรักษาแหล�งน้ําธรรมชาติเพ่ือให�มีน้ําสะอาดเพียงพอต�อการ
อุปโภค บริโภค  
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ด านท่ี ๖ นโยบายด านการปcองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 ๖.๑ ส�งเสริมและสนับสนุนการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษา ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 
 ๖.๒ ส�งเสริมและสนับสนุนการจัดให�มีเครื่องใช� วัสดุ อุปกรณ�ในการดับเพลิง และการปKองกัน 
บรรเทาสาธารณภัยอย�างครบถ�วน พร�อมใช�ได�อย�างทันท�วงทีและมีประสิทธิภาพ  
 ๖.๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครปKองกันภัย ฝ[ายพลเรือน (อป
พร.) ให�มีความรู� ความสามารถ พร�อมสําหรับการปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๔ ส�งเสริมให�ประชาชนมีความรู� ความสามารถ และมีส�วนร�วมในการปKองกัน และบรรเทา
สาธารณภัยได�อย�างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๕ รักษาความสงบเรียบร�อยของประชาชน โดยการส�งเสริมให�ประชาชน ดําเนินชีวิตตามวิถี
ประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ กฎหมายอย�างเคร�งครัด 
 

 การกําหนดนโยบายในการบริหารท�องถ่ินตามท่ีกล�าวมานั้น ต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของสภาพความ
เป นจริงและศักยภาพของตําบลวังหว�า สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร�ของจังหวัด และ
เป นไปตามอํานาจหน�าท่ีขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ เป นแนวทางการพัฒนาท่ี
สอดคล�องและตอบสนองความต�องการของประชาชน เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประชาชนชาวตําบลวังหว�า
อย�างแท�จริง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   
เทศบาลตําบลวังหว า 

 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถด านเกษตร เชื่อมโยงสู?เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส?งออก 
� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ' 
    และการส?งออก 
๑. ยุทธศาสตร'การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส?งเสริมเศรษฐกิจให เข มแข็ง 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนและส?งเสริมอาชีพให แก?ประชาชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุน ส�งเสริมกลุ�ม
อาชีพ 

เพื่อให�ประชาชนได�มีอาชีพ
ในการดํารงชีวิตและส�งเสรมิ
รายได�ให�กับครัวเรือน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิและมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน
มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนใน
ตําบลมีอาชีพ
เสรมิและมี
รายได�เพิ่มขึ้นใน
การดํารงชีวิต 

สํานักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

 
 

 
๒ โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อให�ประชาชนมีอาชีพและ

ส�งเสริมรายได�ให�กับ
ครัวเรือน 

ประชาชนมีอาชีพเสรมิและมี
รายได�เพิ่มขึ้น 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน
มีอาชีพ
เสรมิ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได�เพิ่มขึ้นใน
การดํารงชีวิต 

สํานักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)    

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๑. ยุทธศาสตร'การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส?งเสริมเศรษฐกิจให เข มแข็ง 
๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและส?งเสริมการพัฒนาด านการเกษตร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกผักข�างบ�าน เพื่อถ�ายทอดความรู�ตาม
กระบวนการโรงเรยีน
เกษตรกร และลดรายจ�ายใน
ครัวเรือน 

กลุ�มเปKาหมาย ๑ กลุ�ม / ๒๖ 
ราย 

๒๒,๐๐๐  ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน
ได�ลด
รายจ�าย 

ลดรายจ�ายใน
ครัวเรือน 

สํานักปลดั 
 

๒ โครงการปรับปรุงบํารุงดินในนา
ข�าว 

เพื่อช�วยปรับปรุงบํารุงดินใน
นาข�าวของเกษตรกรให�ดินดี
ขึ้น 

กลุ�มเปKาหมาย ๒ กลุ�ม / ๒๐ 
ราย 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผลผลติที่
ได�รับ 

ดินมี
ประสิทธิภาพใน
การทํานาดียิ่งขึ้น 

สํานักปลดั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๑. ยุทธศาสตร'การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและส?งเสริมเศรษฐกิจให เข มแข็ง 
๑.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนและส?งเสริมการแปรรูปผลผลิตด านการเกษตร 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการแปรรูปผลผลติทาง
การเกษตร 

เพื่อสร�างรายได�ในครัวเรือน
โดยมีการผลิตถ�านอัดแท�ง
และจําหน�ายเป นการสร�าง
มูลค�าให�กับผลติภณัฑ� 

กลุ�มเปKาหมาย ๑ กลุ�ม / ๗๒ 
ราย 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผลผลติ
ทางการ 
เกษตร 

ผลิตภณัฑ�มี
มูลค�าเพิ่มและ
สร�างรายได�
ให�กับครัวเรือน 

สํานักปลดั 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



- ๑๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด านการท?องเที่ยวสู?สากลคู?การอนุรักษ'ฟijนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมอย?างยั่งยืน 
� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร างและพัฒนาการท?องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมให เกิดความสมดุล 
๒. ยุทธศาสตร'การพัฒนาการท?องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมและพัฒนาแหล?งท?องเที่ยว 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว 
บึงหนองจอก 

เพื่อเป นการพัฒนาแหล�ง
ท�องเที่ยงบึงหนองจอกให�
เป นแหล�งท�องเที่ยวของ
ตําบลวังหว�า 

แหล�งท�องเที่ยวบึงหนองจอก ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
นักท�อง-
เที่ยว 

บึงหนองจอก
เป นแหล�ง
ท�องเที่ยวที่ได�รับ
การยอมรับและ
มีประชาชนมา
ท�องเที่ยวเป น
จํานวนมาก 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๒. ยุทธศาสตร'การพัฒนาการท?องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการอนุรักษ' ฟijนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงภมูิทัศน�ภายใน
ตําบลวังหว�า 

เพื่อให�พื้นที่ตําบลวังหว�าเป น
ที่พักผ�อนและเป นแหล�ง
ท�องเที่ยว 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
พื้นที่ที่ได�
ดําเนิน
กิจกรรม 

พื้นที่ตําบล 
วังหว�ามีสถานที่
พักผ�อนและเป น
แหล�งท�องเที่ยว
ได� 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการปรับปรุง ฟWXนฟูสิ่งแวดล�อม 
และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพื่อปรับปรุง ฟWXนฟู
สิ่งแวดล�อมและอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
ตําบลวังหว�า 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
พื้นที่ที่ได�
ดําเนิน
กิจกรรม 

สิ่งแวดล�อมใน
พื้นที่ตําบล 
วังหว�าได�รับการ
ปรับปรุงและพื้น
ฟูให�ดีขึ้น 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)    

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๒. ยุทธศาสตร'การพัฒนาการท?องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส?งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อให�มีที่รองรับขยะมลูฝอย
เพียงพอต�อความต�องการ
ของประชาชนและเพื่อ
สุขอนามัยที่ด ี

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
ประชาชน
ได�รับ
บริการ 

มีที่รองรับขยะ
มูลฝอยที่
เพียงพอต�อ
ความต�องการ
ของประชาชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 

๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู�สูงอายุ 

เพื่อเป นการช�วยเหลือ
ผู�สูงอายุให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู�สูงอายุ ประมาณ ๑,๑๓๕ 
ราย ในตําบลวังหว�าได�รับ
การดูแล 

๙,๐๑๔,๔๐๐  ๙,๐๑๔,๔๐๐ ๙,๐๑๔,๔๐๐ จํานวน
ผู�สูงอายุ 

ผู�สูงอายุทุกคน 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
 

๒ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�พิการ เพื่อเป นการช�วยเหลือผู�
พิการให�มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ผู�พิการ ประมาณ ๑๐๘ ราย 
ในตําบลวังหว�าได�รับการ
ดูแล 

๑,๐๓๖,๘๐๐  ๑,๐๓๖,๘๐๐ ๑,๐๓๖,๘๐๐ จํานวนผู�
พิการ 

ผู�พิการทุกคน 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู�ป[วย
เอดส� 

เพื่อเป นการช�วยเหลือผู�ป[วย
เอดส�ให�มคีุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู�ป[วยเอดส� ประมาณ ๑๓ 
ราย ในตําบลวังหว�าได�รับ
การดูแล 

๗๘,๐๐๐ 
(๗๘,๐๐๐) 

 ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ จํานวน
ผู�ป[วย
เอดส� 

ผู�ป[วยเอดส�ทุก
คนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของครอบครัว 

เพื่อเผยแพร�ข�อมลู ความรู�ที่
น�าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนา
สตรีและสร�างความเข�มแข็ง
ของครอบครัว 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๓๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนได�รับ
ความรู�เกี่ยวกับ
การพัฒนาสตรี
และสร�างความ
เข�มแข็งของ
ครอบครัว 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการส�งเสริมสุขภาวะให�
ผู�สูงอายุมีความสุขและมีคุณค�า 
(Happy Home) 

เพื่อเสรมิสร�างและพัฒนา
ศักยภาพของผู�สูงอายุให�อยู�คู�
สังคมไทยอย�างยั่งยืน 

ผู�สูงอายุในตําบลวังหว�า ๒๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ผู�สูงอายุมี
ศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการเสรมิสร�างพัฒนาศักยภาพ
ผู�พิการ 

เพื่อส�งเสริมให�ผู�พิการมี
ความรู� ความเข�าใจในสิทธิ
ประโยชน�ที่ตนพึงได�รับและ
สนับสนุนให�ผู�พิการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 

ผู�พิการในตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ผู�พิการมีความรู� 
ความเข�าใจใน
สิทธิประโยชน�
ของตนเอง 

กองการศึกษาฯ 

 



 
 
 
 
 
 

- ๒๒ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย?างถ วนหน า 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลู
ฐาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการ
สาธารณสุขในหมู�บ�าน 

ศูนย�สาธารณสุขมลูฐาน
ชุมชน 

๕๒,๕๐๐ 
(๑๐๕,๐๐๐) 

 ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

สนับสนุนการ
บริการ
สาธารณสุขมูล
ฐานของตําบล 
วังหว�า 

กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการวังหว�าร�วมใจปKองกันภัย
ไข�เลือดออก 

เพื่อให�ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงปราศจากโรคภัย 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๓๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่
แข็งแรง
ปราศจากโรคภยั 

กองสาธารณสุขฯ 

๓ โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดันโลหิต 

เพื่อให�ประชาชนรู�จักการ
รักษาตนเองให�มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๓๕,๐๐๐ 
(๓๕,๐๐๐) 

 ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนรู�จัก
การรักษาตนเอง
ให�มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

 



 
- ๒๓ – 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย?างถ วนหน า 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการปKองกันโรคพิษสุนัขบ�าและ
คุมกําเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อปKองกันโรคพิษสุนัขบ�า
และคุมกําเนิดสุนัขและแมว 

สุนัขและแมวในตําบลวังหว�า ๓๐,๐๐๐ 
(๔๐,๐๐๐) 

 ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

สุนัขและแมวใน
ตําบลวังหว�า
ได�รับการดูแล 

กองสาธารณสุขฯ 

๕ โครงการส�งเสริมการออกกําลังกาย เพื่อให�ประชาชนในตําบลได�
ออกกําลังกายมากขึ้น 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนใน
ตําบลมสีุขภาพ
ร�างกายแข็งแรง
ยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๖ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต�านม 

เพื่อเป นการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง
เต�านม 

สตรีในตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

สตรไีด�รับการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต�า
นม 

กองสาธารณสุขฯ 

๗ โครงการดูแล ห�วงใย สุขภาพกาย
ใจผู�พิการ 

เพื่อให�ผู�พิการได�รับการดูแล
เอาใจใส�ในด�านชีวิตความ
เป นอยู� 

ผู�พิการในตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

ผู�พิการมีชีวิต
ความเป นอยู�ที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 



 
 
 

- ๒๔ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย?างถ วนหน า 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘ โครงการตรวจคัดกรองต�อกระจก เพื่อเป นการตรวจคัดกรอง
ต�อกระจกเพื่อรับการรักษา
ได�ทัน 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนได�รับ
การตรวจคัด
กรองต�อกระจก
และรักษาได�ทัน 

กองสาธารณสุขฯ 

๙ โครงการส�งเสริมสุขภาพจิตของ
ประชาชน 

เพื่อส�งเสริมสุขภาพจิตของ
ประชาชนให�มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนใน
ตําบลวังหว�ามี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๐ โครงการส�งเสริมสุขภาพแม�และเดก็ เพื่อส�งเสริมสุขภาพของแม�
และเด็กให�มีสุขภาพร�างกาย
ที่แข็งแรง 

แม�และเด็กในพื้นที่ตําบล 
วังหว�า 

๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

แม�และเด็กมี
สุขภาพร�างกาย
ที่แข็งแรงยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๕ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)     

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการรักษาสุขภาพอนามัยอย?างถ วนหน า 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๑ โครงการวัยรุ�นยุคใหม�ใส�ใจสุขภาพ เพื่อส�งเสริมให�วัยรุ�นยุคใหม�
มีความสนใจในการรักษา
สุขภาพ 

เด็กและเยาวชนในตําบล 
วังหว�า 

๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

วัยรุ�นยุคใหม�หัน
มาใส�ใจสุขภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๒ โครงการส�งเสริมสุขภาพผู�สูงอายุ เพื่อให�ผู�สูงอายุมสีุขภาพร�าง
การที่ดีขึ้น 

ผู�สูงอายุในตําบลวังหว�า ๕,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ผู�สูงอายุมี
สุขภาพร�างกาย
ที่ดีขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑๓ โครงการปKองกันและควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน 

เพื่อปKองกันและควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

มีการปKองกัน
และควบคุมโรค
ระบาดในชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 



- ๒๖ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปcองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการตั้งหน�วยบริการช�วง
เทศกาลต�าง ๆ  

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนได�รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย�สิน 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการช�วยเหลือผู�ประสบภยั 
ต�าง ๆ 

เพื่อช�วยเหลือผู�ประสบภัยที่
เกิดจากภยัธรรมชาติต�าง ๆ 
ได�ทันท�วงที 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ผู�ประสบภยัต�าง 
ๆ ได�รับการ
ช�วยเหลือได�
อย�างทันท�วงที 

สํานักปลดั 
 

๓ โครงการติดตั้งสัญญาณจราจรและ
ปKายจราจรตามทางแยกและชุมชน 

เพื่อลดอุบัตเิหตุ และสร�าง
ความมีวินัยจราจรมากยิ่งขึ้น 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ช�วยลดอุบัติเหตุ
และมีวินัยจราจร
มากขึ้น 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 
 

- ๒๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)    

เทศบาลตําบลวังหว า 



 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปcองกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการจัดทําปKายประชาสมัพันธ�
ถนน ซอยในตําบล 

เพื่อประชาสมัพันธ�ถนน 
ซอยในตําบล 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ปKาย
ประชา 
สัมพันธ� 
ในตําบล 

ประชาสมัพันธ�
ถนน ซอยใน
ตําบล 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

๕ โครงการติดตั้งกล�องวงจรป_ดใน
ตําบล 

เพื่อปKองกันภัยต�าง ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในตําบล 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
กล�อง
วงจรป_ด
ในตําบล 

ภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในตําบลมี
ปริมาณลด
น�อยลง 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 
 
 
 

- ๒๘ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๓. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร างเสริมสังคมให เข มแข็งเพื่อห?างไกลยาเสพติด 

 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรมให�ความรู� และ
สนับสนุนการปKองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อให�ประชาชนมีความรู� 
และช�วยกันปKองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๕๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ประชาชนมี
ความรู�เกี่ยวกับ
ยาเสพตดิเพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

๒ โครงการรวมพลังต�อสู�เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิระดับพื้นที่ จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําป8 ๒๕๕๙ 

เพื่อดําเนินงานปKองกันและ
แก�ไขปCญหายาเสพติดของ
จังหวัดสุพรรณบุรีและลด
ปCญหาการแพร�ระบาดของ
ยาเสพตดิให�น�อยลง 

เด็กและประชาชนทั่วทุก
พื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุร ี

๖๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การใน
จังหวัด
สุพรรณ 
บุรี 

สามารถระดม
ความร�วมมือจาก
ทุกภาคส�วนเพื่อ
ดําเนินงาน
ปราบปราม
ปKองกันและ
แก�ไขปCญหายา
เสพติด 

สํานักปลดั 

 
 
 

- ๒๙ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๔ การส?งเสริมการศึกษา การกีฬามุ?งความเปbนเลิศในระดับสากล 
� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให ตรงกับความต องการประชาชน 
    และยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ การส?งเสริมให กีฬาอยู?ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถทางด านกีฬาสู?ความเปbนเลิศ 
๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมให เด็กและเยาวชนได รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียน 

เพื่อให�นักเรียนมีอาหารเสรมิ 
(นม) รับประทานครบทุกคน 

นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
ในเขตตําบลวังหว�า 

๖๐๐,๐๐๐ 
(๕๑๗,๐๐๐) 

 ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได�รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) 
รับประทานครบ
ทุกคน 

กองการศึกษาฯ 
 

๒ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน 

เพื่อให�นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุก
คน 

นักเรียนทุกคนของโรงเรียน
ในเขตตําบลวังหว�า 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
(๙๗๖,๐๐๐) 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จํานวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได�รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมีอาหาร
กลางวัน
รับประทานครบ
ทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

 
 

- ๓๐ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมให เด็กและเยาวชนได รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ
บริหารสถานศึกษาสําหรับศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส�งเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยในพื้นที่ตําบล 
วังหว�า 

๒๒๐,๐๐๐ 
(๒๐๗,๒๐๐) 

 ๒๒๐,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ จํานวน 
ศพด. ที่
ได�รับการ
สนับสนุน 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 



๔ โครงการส�งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาของท�องถิ่น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครู
ผู�ดูแลเด็กและผู�ช�วยครผูู�ดูแล
เด็ก 

ครูผู�ดูแลเด็กและผู�ช�วยครู
ผู�ดูแลเด็ก 

๙,๐๐๐ 
(๖,๐๐๐) 

 ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ จํานวนครู
ผู�ดูแลเด็ก
ได�รับการ
อบรม 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการเรยีน
การสอน 

กองการศึกษาฯ 

๕ โครงการส�งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เพื่อให�มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๒๐,๐๐๐  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

มีการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับ
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 

 
 

- ๓๑ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมให เด็กและเยาวชนได รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการทัศนศึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให�เด็กนักเรยีนมีความรู�
และประสบการณ�มากขึ้น 

เด็กและเยาวชนในตําบล 
วังหว�า 

๒๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู�และ
ประสบการณ�
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
 

๗ โครงการส�งเสริมพัฒนาการของเดก็
ก�อนวัยเรียน 

เพื่อพัฒนาการให�เด็กก�อนวัย
เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กก�อนวัยเรยีนในตําบล 
วังหว�า 

๑๐,๐๐๐ 
(๓,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

เด็กก�อนวัยเรยีน
มีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 



๘ โครงการอบรมให�ความรู�ผู�นําเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส�งเสริมเด็กและเยาวชน
ให�มีความรู� ความสามารถ 

เด็กและเยาวชนในตําบล 
วังหว�า 

๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู� 
ความสามารถ
มากขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

 
 

 

- ๓๒ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการอนุรักษ'ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท องถิ่น 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา 
มหาราช 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพ�อ
แห�งชาติ 

เป นการเฉลิมพระเกียรติวัน
พ�อแห�งชาติของปวงชนชาว
ไทย 

๕,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

เฉลิมพระเกียรติ
วันพ�อแห�งชาติ 

กองการศึกษาฯ 
 

๒ โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ 
สิงหา มหาราชินี 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันแม�
แห�งชาติ 

เป นการเฉลิมพระเกียรติวัน
แม�แห�งชาติของปวงชนชาว
ไทย 

๕,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

เฉลิมพระเกียรติ
วันแม�แห�งชาติ 

กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดงานวันเด็กแห�งชาต ิ เพื่อให�ตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กไทย ซึ่ง
เป นอนาคตของชาติ 

เด็กในตําบลวังหว�าได�ทํา
กิจกรรมร�วมกัน 

๕๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
เด็กที่เข�า
ร�วม 
กิจกรรม 

ให�ความสําคัญ
กับเด็กและ
เยาวชนในตําบล
วังหว�า 

กองการศึกษาฯ 

๔ โครงการประเพณีสงกรานต�ไทย 
ร�อยรวมใจให�ผู�สูงอายุ 

เพื่อส�งเสริมประเพณี
สงกรานต�และสร�างความผูก

ผู�สูงอายุในตําบลวังหว�า ๕๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
ผู�สูงอายุที่

ผู�สูงอายุได�มา
ร�วมทํากิจกรรม

กองการศึกษาฯ 



พันธุ�ให�กับผู�สูงอายุ เข�าร�วม
กิจกรรม 

ร�วมกัน 

 
 
 

- ๓๓ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส?งเสริมการอนุรักษ'ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท องถิ่น 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ โครงการจัดงานประเพณีถวาย
เทียนจํานําพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมให�คงอยู�ต�อไป 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๑๐,๐๐๐ 
(๕,๐๐๐) 

 ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จํานวนวัด
ที่เข�าร�วม
โครงการ 

ประชาชนได�สืบ
สานวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

๖ โครงการสนับสนุนการจัดงานเย็น
ทั่วหล�า มหาสงกรานต� สุพรรณบุร ี
ประจําป8 ๒๕๕๙ 

เพื่อสนับสนุนการจัดงานเย็น
ทั่วหล�า มหาสงกรานต� 
สุพรรณบุรี  

สนับสนุนการจัดงานเย็นทั่ว
หล�า มหาสงกรานต� 
สุพรรณบุร ี

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ได�รับการ
สนับสนุน 

ได�สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต�ไทย 

สํานักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

 

๗ โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห�เทียนพรรษา จังหวัด
สุพรรณบุรี ประจําป8 ๒๕๕๙ 

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห�เทียนพรรษา 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแห�เทียนพรรษา 
จังหวัดสุพรรณบุร ี

๕๐,๐๐๐ 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ได�รับการ
สนับสนุน 

ได�สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
แห�เทียนของไทย 

สํานักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

๘ โครงการสนับสนุนเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและประเพณีต�าง ๆ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีต�าง ๆ ของไทย 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๒๐,๐๐๐ 
(๒,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนิน 
การ 

ได�จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

กองการศึกษาฯ 

- ๓๔ – 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส?งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการกีฬาสัมพันธ�ต�านภัยยาเสพ
ติด 

เพื่อส�งเสริมการกีฬา การ
ออกกําลังกายและให�ใช�เวลา
ว�างให�เกิดประโยชน� เพื่อ
เป นการต�านภัยยาเสพติด 

ประชาชนในตําบลวังหว�า ๕๐,๐๐๐ 
(๖๐,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การ 

ประชาชนได�
ออกกําลังกาย
และใช�เวลาว�าง
ให�เกิดประโยชน� 

กองการศึกษาฯ 
 

 

๔. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส?งเสริมการเข าสู?ความเปbนประชาคมอาเซียน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการเด็กปฐมวัยสื่อสารภาษา
อาเซียน 

เพื่อให�เด็กปฐมวัยได�เตรียม
ความพร�อมเข�าสู�ประชาคม
อาเซียน 

เด็กปฐมวัยในตําบลวังหว�า ๒,๐๐๐ 
(๒,๐๐๐) 

 ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัยมี
ความพร�อมเข�า 
สู�ประชาคม
อาเซียน 

กองการศึกษาฯ 
 

- ๓๕ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๕ การนําการเปลี่ยนแปลงด านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน'ของประชาชน 



� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖ การนําการเปลี่ยนแปลงด านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน'ของประชาชน 
๕. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'ของประชาชน 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการก�อสร�างอาคารสํานักงาน
เทศบาลตาํบลวังหว�า 

เพื่อประชาชนที่เข�ามาตดิต�อ
ขอรับบริการได�รับความ
สะดวกสบาย รวดเร็วยิ่งขึ้น 

บริเวณที่สาธารณประโยชน� 
บึงหนองจอก หมู�ที่ ๗  
ตําบลวังหว�า 
ขนาด ๑๒ X ๓๘ เมตร 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐  - - อาคาร
สํานักงาน
เทศบาล
ตําบล 
วังหว�า 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข�าบริการ 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

๒ โครงการก�อสร�างโรงจอดรถ เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
สะดวก สบายในการรับเข�า
บริการ 

บริเวณที่สาธารณประโยชน� 
บึงหนองจอก หมู�ที่ ๗  
ตําบลวังหว�า 
ขนาด ๑๐ X ๓๐ เมตร 

-  ๖๐๐,๐๐๐ - โรงจอด
รถ 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข�าบริการ 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

๓ โครงการก�อสร�างอาคาร
อเนกประสงค� 

เพื่อสามารถจัดบริการ
สาธารณะได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ 

บริเวณที่สาธารณประโยชน� 
บึงหนองจอก หมู�ที่ ๗  
ตําบลวังหว�า 
ขนาด ๑๕ X ๓๐ เมตร 

-  ๔,๐๐๐,๐๐๐ - อาคาร
อเนก 
ประสงค� 

สามารถจัดบริการ
สาธารณะได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

- ๓๖ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๕. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'ของประชาชน 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 

 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการก�อสร�างอาคารปKองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อรองรับภารกิจในการ
ปKองกันบรรเทาสาธารณภัย 

บริเวณที่สาธารณประโยชน� 
บึงหนองจอก หมู�ที่ ๗  
ตําบลวังหว�า 
ขนาด ๘ X ๒๕ เมตร 

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

รองรับภารกิจใน
การปKองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

๕ โครงการสร�างสวนสาธารณะพร�อม
สวนสุขภาพ 

เพื่อให�ประชาชนได�ใช�เป นที่
พักผ�อนและออกกําลังกาย 

บริเวณที่สาธารณประโยชน� 
บึงหนองจอก หมู�ที่ ๗  
ตําบลวังหว�า 
 

-  - ๖๐๐,๐๐๐ สวนสาธาร
ณะพร�อม
สวน
สุขภาพ 

ประชาชนได�ใช�
เป นที่พักผ�อน
และออกกําลัง
กาย 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

 

๖ โครงการก�อสร�างศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลวังหว�า 

เพื่อเป นศูนย�สําหรับการ
เรียนการสอนของเด็ก
ปฐมวัย 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๓,๐๐๐,๐๐๐  - - อาคาร
ศูนย�
พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยมี
สถานที่ใน
การศึกษาเล�า
เรียน 

สํานักปลดั 
กองช�าง 

กองการศึกษาฯ 

๗ โครงการจัดซื้อรถขยะ เพื่อให�บริการประชาชนใน
การจัดเก็บขยะมลูฝอย 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๒,๓๐๐,๐๐๐  - - รถขยะ ประชาชนได�รับ
บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

สํานักปลดั 
กองสาธารณสุขฯ 

- ๓๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๕. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'ของประชาชน 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส?งเสริมการบริหารกิจการบ านเมืองที่ดี 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา เพื่อช�วยเหลือและบรรเทา พื้นที่ตําบลวังหว�า ๒,๒๐๐,๐๐๐  - - รถบรรทุก ประชาชนได�รับ สํานักปลดั 



อเนกประสงค� ความเดือดร�อนของ
ประชาชนทุกคน 

น้ําอเนก- 
ประสงค� 

ความช�วยเหลือ
และบรรเทา
ความเดือดร�อน 

๙ โครงการจัดซื้อรถดบัเพลิง เพื่อช�วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร�อนของ
ประชาชนในกรณีเกิดเพลิง
ไหม�ในพื้นที่ 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๓,๕๐๐,๐๐๐  - - รถดับ-
เพลิง 

ประชาชนได�รับ
ความช�วยเหลือ
ในกรณีเกิดเพลิง
ไหม�ในพื้นที่ 

สํานักปลดั 

 

 
 

 
 
 

- ๓๘ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๕. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'ของประชาชน 
๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให บริการแก?ประชาชน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการส�งบุคลากรเข�ารบัการ
อบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
และการให�บริการแก�
ประชาชน 

คณะผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกสภาท�องถิ่น 
พนักงานส�วนท�องถิ่น  

๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
บุคลากรที่
ได�รับการ
อบรม 

นําความรู�ที่ 
ได�มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางานและ
การให�บริการแก�
ประชาชน 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองช�าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 



๒ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย�สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได� 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๕๐๐,๐๐๐ 
(๔๕๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ได�ดําเนิน 
การ 

การจัดเก็บ
รายได�มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 
กองช�าง 

 

๓ โครงการสนับสนุนกระบวนการ
จัดทํา ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดทํา ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๗๐,๐๐๐ 
(๑๐,๐๐๐) 

 ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรมที่
ได�ดําเนิน 
การ 

ตําบลวังหว�าได�
จัดทํา ปรับปรุง 
ทบทวนการ
จัดทําแผน 

สํานักปลดั 

 



- ๓๙ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๕. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'ของประชาชน 
๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ'ในการดําเนินงานอย?างมีคุณภาพและเหมาะสม 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการจัดอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และพัฒนาความรู�ใน
ด�านต�าง ๆ 

คณะผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกสภาท�องถิ่น 
พนักงานส�วนท�องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป 

๓๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การ 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนา
ความรู�ในด�าน
ต�าง ๆ 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองช�าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

๒ โครงการส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให�กับผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกสภาท�องถิ่น พนักงานส�วน
ท�องถิ่น และประชาชนทั่วไป 

เพื่อส�งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ให�กับประชาชน
ทั่วไปและผู�ที่สนใจ 

คณะผู�บริหารท�องถิ่น 
สมาชิกสภาท�องถิ่น 
พนักงานส�วนท�องถิ่น และ
ประชาชนทั่วไป 

๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การ 

ประชาชนที่เข�า
ร�วมโครงการ
เข�าใจหลัก
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

สํานักปลดั 
กองการศึกษาฯ 

๓ โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภณัฑ� ของ
สํานักงาน 

เพื่อให�การปฏิบัติงานและ
การให�บริการแก�ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มีวัสดุ ครุภณัฑ� เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
วัสดุ 
ครุภัณฑ� 
ที่ได�ดําเนิน 
การจัดซื้อ 

มีวัสดุ ครุภณัฑ�
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช�าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 

 





- ๔๐ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

ยุทธศาสตร'จังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
� ยุทธศาสตร'การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให อยู?ในเกณฑ'ที่ดีได มาตรฐาน 
๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๒
จากบริเวณบ�านนายฮิ้น อินสว�าง 
ถึงเขตติดต�อ ม.๓  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๒
จากบริเวณบ�านนายฮิ้น  
อินสว�าง ถึงเขตติดต�อ ม.๓ 
กว�าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๑๒๕ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๓,๕๗๔,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช�าง 

๒ โครงการดาดเหมืองคอนกรีต  
หมู� ๖ จากบรเิวณบ�านนายภญิโญ 
ภู�ไข� ถึงเขตตดิต�อ ม.๔  

เพื่อให�การระบายน้ําในการ
ทําการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

ดาดเหมืองคอนกรีต หมู� ๖
จากบริเวณบ�านนายภิญโญ  
ภู�ไข� ถึงเขตตดิต�อ ม.๔  
ยาว ๔๙๕ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๖๕๒,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบายน้ําใน
การทํา
การเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

 
 

- ๔๑ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   



เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการซ�อมแซมถนน คสล. หมู� ๔
สายรวงทิพย� บรเิวณบ�านนายแบน 
มาลัยทอง 

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ซ�อมแซมถนน คสล. หมู� ๔
สายรวงทิพย� บรเิวณบ�าน
นายแบน มาลยัทอง  
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๑๐๐,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

๔ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมู� ๕ สายสําเภาแก�ว 

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน  
หมู� ๕ สายสําเภาแก�ว  
กว�าง ๕ เมตร  
ยาว ๑๐๓ เมตร  
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๓๖๕,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

 

 
 
 

 

- ๔๒ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมู� ๗ สายทางเข�าวัดคลองชะโด 
(บ�านคลองชะโด) จากบรเิวณหน�า  
รพ.สต.บ�านคลองชะโด ถึงทางเข�า
วัดคลองชะโด  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน  
หมู� ๗ สายทางเข�าวัดคลอง-
ชะโด (บ�านคลองชะโด)  
จากบริเวณหน�า รพ.สต.บ�าน
คลองชะโด ถึงทางเข�า 
วัดคลองชะโด กว�าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๙๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๑,๙๘๐,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ทางหลวงชนบท/
ทต.วังหว�า 

๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมู� ๓ สายประชาสรรค� ๑ (แยก
ชลประทาน-วัดดงขี้เหล็ก)  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน  
หมู� ๓ สายประชาสรรค� ๑ 
(แยกชลประทาน-วัดดง
ขี้เหล็ก) กว�าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๖๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๒,๕๑๖,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ทางหลวงชนบท/
ทต.วังหว�า 

 

 

- ๔๓ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗ โครงการขยายไหล�ทางถนนทางเข�า เพื่อให�ประชาชนมีการ ขยายไหล�ทางถนนทางเข�า -  ๖๐,๐๐๐ - จํานวน ประชาชนมีถนน กองช�าง 



ตลาดเหนือ หมู� ๑ จากบริเวณที่ดนิ 
นายสุนทร สารวงษ� ถึงบริเวณบ�าน 
นายมีศิลปO มณีอินทร�  

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลาดเหนือ หมู� ๑  
จากบริเวณที่ดินนายสุนทร  
สารวงษ� ถึงบริเวณบ�าน 
นายมีศิลปO มณีอินทร�  
กว�าง ๑ เมตร ยาว ๘๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

๘ โครงการดาดเหมืองคอนกรีต  
หมู� ๒ จากบริเวณบ�านนางนิต ยะกะ 
ถึงบริเวณสามแยกบ�าน น.ส.บุญนาค 
อินสว�าง 

เพื่อให�การระบายน้ําในการ
ทําการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

ดาดเหมืองคอนกรีต หมู� ๒ 
จากบริเวณบ�านนางนิต ยะกะ 
ถึงบริเวณสามแยกบ�าน  
น.ส.บุญนาค อินสว�าง 
ระยะทางยาว ๖๓๕ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  ๘๓๗,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบายน้ําใน
การในการทํา
การเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

 

 

- ๔๔ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓
สายทับตเีหล็ก จากบริเวณที่นา  
นายวาสนา แก�วกียูร ถึงเขตติดต�อ 
ม.๒  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓
สายทับตเีหล็ก จากบริเวณ 
ที่นา นายวาสนา แก�วกียูร  
ถึงเขตติดต�อ ม.๒ กว�าง ๕ 
เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร 

-  ๑,๐๔๑,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 



(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 
๑๐ โครงการขุดลอกคูทิ้งน้ํา หมู� ๔  

จากบริเวณที่นานางอนงค� ตราทอง 
ถึงบริเวณบ�านนายแบน มาลยัทอง  

เพื่อให�การระบายน้ําในการ
ทําการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

ขุดลอกคูทิ้งน้ํา หมู� ๔  
จากบริเวณที่นานางอนงค� 
ตราทอง ถึงบริเวณบ�าน 
นายแบน มาลยัทอง  
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร  
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  ๒๐๐,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบายน้ําใน
การทํา
การเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

 
 

 

- ๔๕ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๑ โครงการลงหินคลุกซ�อมแซมถนน
ภายในตําบล หมู� ๑ - ๗ 

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ลงหินคลุกซ�อมแซมถนน
ภายในตําบล หมู� ๑ - ๗ 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  ๔๐๐,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

๑๒ โครงการขุดลอกเหมืองน้ํา หมู� ๖
จากบริเวณบ�านนายประชุม  
อินทชาติ ถึงบริเวณบ�าน 
นางวิเชียร มาพ�วง 

เพื่อให�การระบายน้ําในการ
ทําการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

ขุดลอกเหมืองน้ํา หมู� ๖ 
จากบริเวณบ�านนายประชุม 
อินทชาติ ถึงบริเวณบ�าน 
นางวิเชียร  มาพ�วง 

-  ๒๘,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม

การระบายน้ําใน
การทํา
การเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช�าง 



ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

โครงการ 

 

 

 

- ๔๖ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๓ โครงการขยายถนนพร�อมดาด
เหมืองคอนกรีต หมู� ๗ จากบรเิวณ
ที่นานางบุญช�วย พลเสน ถึงแยก 
หนองโพธิ์  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ขยายถนนพร�อมดาดเหมือง
คอนกรีต หมู� ๗ จากบริเวณ
ที่นานางบุญช�วย พลเสน ถึง
แยกหนองโพธิ์ ระยะทาง
ยาว ๗๒๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  ๓,๕๐๐,๐๐๐ - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

๑๔ โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓
สายประชาสรรค� ๒ จากบริเวณที่
นานายจําเนียร กฤษประจัน ถึงเขต
ติดต�อ ม.๒  

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓
สายประชาสรรค� ๒ จาก
บริเวณที่นานายจําเนียร   
กฤษประจัน ถึงเขตตดิต�อ  
ม.๒ กว�าง ๕ เมตร  
ยาว ๑,๑๐๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  - ๓,๒๐๑,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 



 

 

- ๔๗ – 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก?อสร างและปรับปรุงโครงสร างพื้นฐาน 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๕ โครงการซ�อมคูส�งน้ํา หมู� ๔  
จากคลอง ๑ ขวา ๑ ขวา ถึงบริเวณ
ที่นานางลําดวน ดอกชะเอม 

เพื่อให�การระบายน้ําในการ
ทําการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น 

ซ�อมคูส�งน้ํา หมู� ๔ จาก
คลอง ๑ ขวา ๑ ขวา ถึง
บริเวณที่นานางลําดวน  
ดอกชะเอม ยาว ๔๒๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  - ๖๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

การระบายน้ําใน
การทํา
การเกษตร
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

๑๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมู� ๕ – ๖ สายทางเข�าวัดเกาะ 

เพื่อให�ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู� 
๕ – ๖ สายทางเข�าวัดเกาะ 
กว�าง ๕  เมตร  
ยาว ๔๖๐ เมตร 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

-  - ๙๒๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช�าง 

 

 
 

 

- ๔๘ – 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)   

เทศบาลตําบลวังหว า 
 

๖. ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค' 
เปcาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ?านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว?า 
จะได รับ 

หน?วยงานที่ 
รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 
 

๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน เพื่อให�ประชาชนได�มีน้ําไว�
อุปโภค บริโภคอย�าง
เพียงพอ 

ก�อสร�างประปาหมู�บ�าน  
บริเวณบ�านนายสถิต  
โฉมงาม หมู� ๓ 
(ตามแบบที่เทศบาลกําหนด) 

๔๓๙,๐๐๐  - - จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนได�มี
น้ําไว�อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ต�อความต�องการ 

กรมส�งเสรมิการ
ปกครองท�องถิ่น/

ทต.วังหว�า 

๒ โครงการปรับปรุง ซ�อมแซมไฟฟKา
สาธารณะในตําบล 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรใน
เวลากลางคืน 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน 

กองช�าง 
 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟKาสาธารณะ
ในตําบล 

เพื่อให�ประชาชนได�รับความ
ปลอดภัยในการสญัจรใน
เวลากลางคืน 

พื้นที่ตําบลวังหว�า ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จํานวน
กิจกรรม 
ที่ดําเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนได�รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน 

กองช�าง 

- ๔๙ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

แบบ ผ.๐๓ 



จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร'การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรและ
ส?งเสริมเศรษฐกิจให เข มแข็ง 
     ๑.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ สนับสนุนและส�งเสริมอาชีพให�แก�
ประชาชน 
     ๑.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ สนับสนุนและส�งเสริมการพัฒนาด�าน
การเกษตร 
     ๑.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ สนับสนุนและส�งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตด�านการเกษตร 
 

 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๗๒,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๗๒,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 
 

๒ 
 

๒ 
 

๑ 

 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๗๒,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 

 
 

๖ 
 

๖ 
 

๓ 

 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 

๒๑๖,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

รวม ๕ ๑๖๒,๐๐๐ ๕ ๑๖๒,๐๐๐ ๕ ๑๖๒,๐๐๐ ๑๕ ๔๘๖,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๐ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' 
ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๒) ยุทธศาสตร'การพัฒนาการท?องเที่ยวโดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



     ๒.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเที่ยว 
     ๒.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส�งเสริมการอนุรักษ� ฟWXนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
     ๒.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

๑ 
๒ 

 
๑ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

๑ 
๒ 

 
๑ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

๑ 
๒ 

 
๑ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 

๓ 
๖ 
 

๓ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
๙๐,๐๐๐ 

รวม ๔ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๔ ๑,๑๓๐,๐๐๐ ๑๒ ๓,๓๙๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕๑ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' 
ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย'สิน 
     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส�งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
     ๓.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส�งเสริมการรักษาสุขภาพ
อนามัยอย�างถ�วนหน�า 

 
 

๖ 
 

๑๓ 
 

 
 

๑๐,๑๘๙,๒๐๐ 
 

๒๑๒,๕๐๐ 
 

 
 

๖ 
 

๑๓ 
 

 
 

๑๐,๑๘๙,๒๐๐ 
 

๒๑๒,๕๐๐ 
 

 
 

๖ 
 

๑๓ 
 

 
 

๑๐,๑๘๙,๒๐๐ 
 

๒๑๒,๕๐๐ 
 

 
 

๑๘ 
 

๓๙ 
 

 
 

๓๐,๕๖๗,๖๐๐ 
 

๖๓๗,๕๐๐ 
 



     ๓.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปKองกันบรรเทาสาธารณภัย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
     ๓.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ สร�างเสริมสังคมให�เข�มแข็งเพื่อ
ห�างไกลยาเสพติด 

๕ 
 

๒ 
 

๗๗๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

๕ 
 

๒ 
 

๗๗๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

๕ 
 

๒ 
 

๗๗๐,๐๐๐ 
 

๑๑๐,๐๐๐ 

๑๕ 
 

๖ 

๒,๓๑๐,๐๐๐ 
 

๓๓๐,๐๐๐ 

รวม ๒๖ ๑๑,๒๘๑,๗๐๐ ๒๖ ๑๑,๒๘๑,๗๐๐ ๒๖ ๑๑,๒๘๑,๗๐๐ ๗๘ ๓๓,๘๔๕,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

- ๕๒ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' 
ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๔) ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปaญญาท องถิ่น และการกีฬา 
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส�งเสริมให�เด็กและเยาวชนได�รับ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
     ๔.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส�งเสริมการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมท�องถิ่น 
     ๔.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ส�งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ
กีฬา 
     ๔.๔ แนวทางการพัฒนาที่ ๔ ส�งเสริมการเข�าสู�ความเป นประชาคม
อาเซียน 

 
 

๘ 
 

๘ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

๑,๘๙๙,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๘ 
 

๘ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

๑,๘๙๙,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๘ 
 

๘ 
 

๑ 
 

๑ 

 
 

๑,๘๙๙,๐๐๐ 
 

๒๔๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 

 
 

๒๔ 
 

๒๔ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 

๕,๖๙๗,๐๐๐ 
 

๗๒๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๖,๐๐๐ 



 
รวม ๑๘ ๒,๑๙๑,๐๐๐ ๑๘ ๒,๑๙๑,๐๐๐ ๑๘ ๒,๑๙๑,๐๐๐ ๕๔ ๖,๕๗๓,๐๐๐ 

 
 
 
 
 

- ๕๓ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' 
ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน'
ของประชาชน 
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส�งเสริมการบริหารกิจการบ�านเมืองที่
ดี 
     ๕.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการให�บริการแก�
ประชาชน 
     ๕.๓ แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุ
อุปกรณ�ในการดําเนินงานอย�างมีคุณภาพและเหมาะสม 
 

 
 

๕ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

 
 

๒๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 

๔,๖๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๒ 
 

๓ 
 

๓ 

 
 

๒,๔๐๐,๐๐๐ 
 

๑,๐๗๐,๐๐๐ 
 

๔๕๐,๐๐๐ 

 
 

๙ 
 

๙ 
 

๙ 
 

 
 

๓๔,๐๐๐,๐๐๐ 
 

๓,๒๑๐,๐๐๐ 
 

๑,๓๕๐,๐๐๐ 

รวม ๑๑ ๒๘,๕๒๐,๐๐๐ ๘ ๖,๑๒๐,๐๐๐ ๘ ๓,๙๒๐,๐๐๐ ๒๗ ๓๘,๕๖๐,๐๐๐ 
 
 
 



 
 
 
 

- ๕๔ - 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป� (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
เทศบาลตําบลวังหว า 

ยุทธศาสตร' 
ป� ๒๕๕๙ ป� ๒๕๖๐ ป� ๒๕๖๑ รวม  ๓  ป� 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๖) ยุทธศาสตร'การพัฒนาด านโครงสร างพื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค 
     ๖.๑ แนวทางการพัฒนาที่ ๑ พัฒนาการก�อสร�างและ
ปรับปรุงโครงสร�างพื้นฐาน 
     ๖.๒ แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 
      

 
 

๖ 
 

๓ 
 
 

 
 

๙,๑๘๗,๐๐๐ 
 

๕๘๙,๐๐๐ 

 
 

๗ 
 

๒ 

 
 

๖,๐๖๖,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๓ 
 

๒ 

 
 

๔,๗๒๑,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
 

๑๖ 
 

๗ 

 
 

๑๙,๙๗๔,๐๐๐ 
 

๘๘๙,๐๐๐ 

รวม ๙ ๙,๗๗๖,๐๐๐ ๙ ๖,๒๑๖,๐๐๐ ๕ ๔,๘๗๑,๐๐๐ ๒๓ ๒๐,๘๖๓,๐๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๗๓ ๕๓,๐๖๐,๗๐๐ ๗๐ ๒๗,๑๐๐,๗๐๐ ๖๖ ๒๓,๕๕๕,๗๐๐ ๒๐๙ ๑๐๓,๗๑๗,๑๐๐ 

 





- ๕๕ - 
 

ส?วนที่  ๔ 
 

แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 แผนพัฒนาสามป8ของเทศบาลตําบลวังหว�า มีลักษณะเป นแผนก�าวหน�า และโครงการท่ีบรรจุอยู�ใน
แผนพัฒนาสามป8 จะนําไปสู�การพิจารณาอนุมัติงบประมาณสําหรับดําเนินงานตามโครงการ และเม่ือได�รับ
งบประมาณก็จะนําไปสู�การจัดทําแผนดําเนินงานเพ่ือแจกแจงรายละเอียด เปKาหมาย และข้ันตอนวิธีการ
ดําเนินงานโครงการ ท้ังนี้ตั้งเปKาหมายการดําเนินงานของการจัดทําแผนพัฒนาสามป8นี้เป นการต้ังตามประมาณ
การงบประมาณล�วงหน�าในแต�ละป8งบประมาณ ดังนั้นการนําแผนพัฒนาสามป8ไปสู�การปฏิบัติจึงเป นการยากท่ี
จะวัดผลสําเร็จของทุกโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาสามป8 เนื่องจากหากงบประมาณสําหรับการพัฒนาไม�
เป นไปตามท่ีได�ประมาณการก็ย�อมส�งผลกระทบต�อการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ และจะส�งผล
กระทบต�อการกําหนดเปKาหมายของโครงการในแผนพัฒนาด�วย แผนพัฒนาสามป8จะต�องมีการจัดทําโครงการ
และเปKาหมายเพ่ิมข้ึนทุกป8 ดังนั้นการวัดผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป8นี้ จึงไม�สามารถท่ีจะวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนในภาพรวมในระยะเวลา ๓ ป8 ได�อย�างถูกต�อง 
 โครงการของป8แรกในแผนพัฒนาสามป8จะนําไปสู�การจัดทํางบประมาณ หากจะติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานให�ถูกต�องและเป นธรรมกับท้ังผู�ปฏิบัติงานและผู�ประเมินผลงาน โดยยึดผลประโยชน�ของ
ประชาชนในท�องถ่ินเป นสําคัญ  
 แนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป8นี้ จะดําเนินการ
ประเมินเฉพาะโครงการท่ีได�รับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการเป นรายป8 โดยการติดตามผลการ
ดําเนินงานของ เทศบาลตําบลวังหว�า อาจกระทําได�หลายวิธี เช�น ศึกษาจากรายงานต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข�อง และได�
แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามท่ีได�รับ
มอบหมายว�างานลุล�วงไปแล�วเพียงใด สามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว�แล�วหรือไม� ชี้ปCญหาข�อขัดข�อง
อย�างไร โดยกระทําอย�างน�อยป8ละครั้ง 
 

๔.๒ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใช ในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินร�วมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามป8และประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป8 ดังนี้ 
 ๑.๑ การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 ดังนี้ 
  ๑) ความสอดคล�อง (Relevance) ของยุทธศาสตร� แผน และกลยุทธ�ท่ีกําหนด 
  ๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหน�วยงาน 

 
 

- ๕๖ - 
 

  ๓) ความก�าวหน�า (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไว�ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
  ๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป นการศึกษาความสัมพันธ�ระหว�างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช�
โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ 
  ๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป นการศึกษาถึงผลท่ีได�รับ 



  ๖) ผลลัพธ�และผลผลิต (Outcome and Output) เป นการประเมินผลประโยชน�ท่ีเกิดจาก
การทํากิจกรรมท่ีมีต�อกลุ�มเปKาหมายท่ีได�รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 
  ๗) การประเมินผลกระทบเป นการศึกษาผลท่ีได�รับรวมยอด (Overall Effect) 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมา
ใช�หรืออาจเลือกใช�ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8ก็ได� โดยอย�างน�อยต�อง
สามารถประเมินความสอดคล�องและสามารถวัดความสําเร็จหรือความก�าวหน�าของแผนพัฒนาสามป8ได� ท้ังนี้
ข้ึนอยู�กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินจะพิจารณา 

๑.๒ การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามป8 อาจกําหนดแนวทางดังนี้ 

 ๑) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

 ๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป8 ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได�
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป8ขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินดําเนินการติดตามและประเมิน
โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป8ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได�ตั้งแต�ก�อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ข้ันตอนท่ี ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8และ
ผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป8ต�อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ิน
เสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัด 
พร�อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยป8ละหนึ่งครั้ง 

ข้ันตอนท่ี ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินอาจให�ความเห็นหรือ
ข�อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป8และโครงการพัฒนาต�อผู�บริหารท�องถ่ิน
เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท�องถ่ินระดับจังหวัดได� 
 
 
 

 
 
 



ภาคผนวก 
 

� ก รูปแผนท่ีตามแผนพฒันา 
   เทศบาลตาํบลวังหว า 

 
� ข การประเมินคุณภาพของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนา 
เทศบาลตําบลวังหว า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายละเอียดแผนท่ีตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหว า 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
๑ หมายถึง โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๒ จากบริเวณบ�านนายฮ้ิน  

อินสว�าง ถึงเขตติดต�อ ม.๓ 
 
๒ หมายถึง โครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู� ๖ จากบริเวณบ�านนายภิญโญ  

ภู�ไข� ถึงเขตติดต�อ ม.๔ 
 
๓ หมายถึง โครงการซ�อมแซมถนน คสล. หมู� ๔ สายรวงทพิย� บริเวณบ�าน 

นายแบน  มาลัยทอง 
 
๔ หมายถึง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู� ๕ สายสําเภาแก�ว 



 
๕ หมายถึง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู� ๗ สายทางเข�าวัดคลองชะโด  

(บ�านคลองชะโด) จากบริเวณหน�า รพ.สต.บ�านคลองชะโด  
ถึงทางเข�าวัดคลองชะโด 

 
๖ หมายถึง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู� ๓ สายประชาสรรค� ๑  

(แยกชลประทาน-วัดดงข้ีเหล็ก) 
 
๗ หมายถึง โครงการก�อสร�างประปาหมู�บ�าน 
 
๘ หมายถึง โครงการก�อสร�างอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลวังหว�า 
 
 
 

 
 

รายละเอียดแผนท่ีตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหว า 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
๑ หมายถึง โครงการขยายไหล�ทางถนนทางเข�าตลาดเหนือ หมู� ๑ จากบริเวณ 

ที่ดินนายสุนทร สารวงษ� ถึงบริเวณบ�านนายมศีิลปO มณอีินทร� 
 
๒ หมายถึง โครงการดาดเหมืองคอนกรีต หมู� ๒ จากบริเวณบ�านนางนิต ยะกะ  

ถึงบริเวณสามแยกบ�าน น.ส.บุญนาค อินสว�าง 
 
๓ หมายถึง โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓ สายทับตีเหล็ก จากบริเวณที่นา 

นายวาสนา แก�วกียรู ถึงเขตติดต�อ ม.๒ 
 
๔ หมายถึง โครงการขุดลอกคูทิ้งนํ้า หมู� ๔ จากบริเวณที่นานางอนงค� ตราทอง  

ถึงบริเวณบ�านนายแบน มาลยัทอง 
 
๕ หมายถึง โครงการลงหินคลุกซ�อมแซมถนนภายในตําบล หมู� ๑ - ๗ 
 
๖ หมายถึง โครงการขุดลอกเหมอืงนํ้า หมู� ๖ จากบริเวณบ�านนายประชุม  



อินทชาติ ถึงบริเวณบ�านนางวิเชียร มาพ�วง 
 
๗ หมายถึง โครงการขยายถนนพร�อมดาดเหมืองคอนกรีต หมู� ๗ จากบริเวณ 

ที่นานางบุญช�วย พลเสน ถึงแยกหนองโพธ์ิ 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแผนท่ีตามแผนพัฒนาเทศบาลตําบลวังหว า 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
๑ หมายถึง โครงการก�อสร�างถนน คสล. หมู� ๓ สายประชาสรรค� ๒ จากบริเวณ 

ที่นานายจําเนียร กฤษประจัน ถึงเขตติดต�อ ม.๒ 
 
๒ หมายถึง โครงการซ�อมคูส�งนํ้า หมู� ๔ จากคลอง ๑ ขวา ๑ ขวา ถึงบริเวณ 

ที่นานางลาํดวน ดอกชะเอม 
 
๓ หมายถึง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน หมู� ๕ - ๖ สายทางเข�าวัดเกาะ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป8 

ของเทศบาลตําบลวังหว�า 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข�อมูลสภาพท่ัวไปขององค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ๑๐ 
๒. การวิเคราะห�สภาวการณ�และศักยภาพ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร� ประกอบด�วย ๖๕ 
     ๓.๑ วิสัยทัศน� (๕) 
     ๓.๒ พันธกิจ (๕) 
     ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) 
     ๓.๔ เปKาประสงค�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๕) 
     ๓.๕ ตัวช้ีวัดและค�าเปKาหมายของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) 
     ๓.๖ กลยุทธ�ของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๕) 
     ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต�ละประเด็นยุทธศาสตร� (๑๐) 

รวม ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได  
๑. ข อมูลสภาพท่ัวไป
ของ อปท. 

ควรประกอบด วยข อมูลดังนี้ 
- ข�อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร�างพ้ืนฐาน สถานท่ี
ท�องเท่ียว เป นต�น และข�อมูลเชิงสถิติท่ีสําคัญ 

๑๐ 
(๓) 
 

 



- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคล�ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ การ
ใช�ข�อมูล จปฐ. 
- มีข�อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ�านมา (เพ่ือดูการดําเนินงานในแต�
ละป8ท่ีผ�านมาว�ามีการดําเนินการบรรลุเปKาหมายของยุทธศาสตร�ของ
แผนพัฒนามากน�อยเพียงใด) 

(๓) 
(๒) 
 

(๒) 

๒. การวิเคราะห'
สภาวการณ'และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห' ข อมูลท่ีสําคัญ ด านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม และมีการวิเคราะห' 
เปรียบเทียบข อมูลท่ีสําคัญ เพ่ือช้ีให เห็นศักยภาพ ปaญหา 
และความต องการ 
     � การวิเคราะห'ข อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. 
     - ภาพรวมรายได�ครัวเรือน การสร�างอาชีพ 
     - มีการวิเคราะห� หรือเปรียบเทียบข�อมูลท่ีสําคัญของจังหวัด 
และแสดงให�เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปCญหา 
     � การวิเคราะห'ข อมูลสังคม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญด�านสังคม เช�น 
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปCญหายาเสพติด เป นต�น 
     - มีการวิเคราะห� หรือเปรียบเทียบข�อมูล ท่ีสําคัญของ อปท. 
และแสดงให�เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปCญหา 
     � การวิเคราะห'ข อมูลทรัพยากรฯ และส่ิงแวดล อม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะห�ข�อมูลท่ีสําคัญ ด�านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
     - มีการนําเสนอให�เห็นถึงสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก 
ของ อปท. 
     � SWOT ต องสอดคล องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
     - การวิเคราะห�สอดคล�องกับการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน 
     - มีการจําแนกผลการวิเคราะห�ปCจจัยภายใน ภายนอกอย�างถูกต�อง 

๒๕ 
 
 
 

๔ 
(๒) 
(๒) 
 

๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได  
๒. การวิเคราะห'
สภาวการณ'และ
ศักยภาพ (ต?อ) 

     � สรุปประเด็นปaญหาและความต องการของประชาชนเชิงพ้ืนท่ี 
     - มีการประมวลปCญหาและความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดย 
ชี้ให�เห็นขนาดและความรุนแรงของปCญหาและความต�องการ 
     - มีการระบุปCญหาหรือความต�องการในเชิงพ้ืนท่ีหรือกลุ�มเปKาหมาย
ท่ีชัดเจน 
     - การใช�แผนชุมชน/แผนหมู�บ�านเป นส�วนประกอบในการจัดทํา 
แผนพัฒนา 

๖ 
(๒) 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร' 
๓.๑ วิสัยทัศน� 

� มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท. ต องการจะเปbนหรือบรรลุ 
ถึงในอนาคตอย?างชัดเจน สอดคล องกับโอกาสและศักยภาพ 

๖๕ 
๕ 

 



ท่ีเปbนลักษณะเฉพาะของ อปท. 
     - จุดเน�นและสิ่งท่ีต�องการเป นสอดคล�องกับข�อมูลท่ีนําเสนอ 
     - มีความเป นไปได� ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

 
(๓) 
(๒) 

๓.๒ พันธกิจ      - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป น เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน� 
     - มีความเป นไปได�ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ    

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร� 

� มีความชัดเจน สอดคล องกับวิสัยทัศน'และเง่ือนไขเฉพาะของพ้ืนท่ี 
     - ยุทธศาสตร�แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     - ยุทธศาสตร�เชื่อมโยงสอดคล�องกันและตอบสนองปCญหาศักยภาพ
ของ อปท. 
     - มีความสอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห�งชาติ ยุทธศาสตร�การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร�การพัฒนา 
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เปKาประสงค� � สอดคล องกับประเด็นยุทธศาสตร' 
     - มีความสอดคล�องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร� 
     - มีความชัดเจนเป นรูปธรรมแสดงให�เห็นว�ามีความต�องการท่ีจะ 
บรรลุอะไรในช�วง ๔ ป8 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ' 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได  
๓.๕ ตัวชีว้ัดและค�า
เปKาหมายของแต�ละ
ประเด็นยุทธศาสตร� 

ตัวช้ีวัดและค?าเปcาหมาย 
� ตัวช้ีวัด 
     - มีความชัดเจนสอดคล�องกับเปKาประสงค� และสะท�อนผลลัพธ� 
ตามเปKาประสงค� 
     - สามารถวัดได�ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

 

 � ค?าเปcาหมาย 
     - แสดงถึงความก�าวหน�าในแต�ละป8 
     - มีความเป นไปได�อยู�ในขีดความสามารถท่ีทําได�ท้ังด�านปริมาณ
งาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ�ของแต�ละ
ประเด็นยุทธศาสตร� 

� มีการกําหนดกลยุทธ'ของแต?ละประเด็นยุทธศาสตร'ท่ีสอดรับและ 
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปcาประสงค'ของแต?ละประเด็น
ยุทธศาสตร' และสอดคล องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนท่ี 
     - กลยุทธ�หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล�องกันและมี 
การบูรณาการกันในแต�ละยุทธศาสตร�และนําไปสู�การบรรลุ
เปKาประสงค�และยุทธศาสตร� 

๑๒ 
 
 

(๖) 
 
 

 



     - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู�
การกําหนดแผนงานโครงการ    

(๖) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ 
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด วย 
� โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห�ความคุ�มค�าและผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมของ 
โครงการฯ ก�อนบรรจุไว�ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
     - การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม 
� โครงการสอดคล องและตอบสนองกลยุทธ'อย?างชัดเจน 
และนําไปสู?ผลสําเร็จของเปcาประสงค' 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล�องและตอบสนองกลยุทธ�อย�างชัดเจน 
และนําไปสู�ผลสําเร็จของเปKาประสงค� 
     - มีโครงการฯ ครบถ�วนท้ัง ๓ ป8 (ในภาพรวมของแผน) 

๑๓ 
(๘) 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
(๕) 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

 รวมคะแนนท่ีได  ๑๐๐  
หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามและ 
                  สัมภาษณ�ผู�เก่ียวข�อง 
               ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียด 
                    หลักเกณฑ�ไปเป นกรอบในการจัดทาํแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพฒันาท�องถ่ินประจําป8ได� 


