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ค าน า 
 

  อาศัยอ านาจตามข๎อ 5 แหํงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ได๎แจ๎งให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี เป็นแผนพัฒนาท๎องถิ่นท่ีมีชํวงระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นฯ ให๎จัดท าประชาคมใ นระดับต าบล เพ่ือแจ๎งแนวทางการ
พัฒนาท๎องถิ่น รับทราบปัญหา ความต๎องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข๎อง และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยน าข๎อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาจากหนํวยงานตําง ๆ มาพิจารณาประกอบการทบ ทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํ มจังหวัด ขอให๎องค์ กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562   
 

  เพ่ือให๎การด าเนินการ เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังกลําว  เทศบาลต าบลวังหว๎า จึง
ด าเนินการ จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่ น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณ
รายจํายประจ าปี และพร๎อมที่จะน าไปสูํการปฏิบัติและสามารถใช๎ในการประสานแผนการพัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  

  เทศบาลต าบล วังหว๎า   จึงหวังเป็นอ ยํางยิ่งวําแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)  ของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า  ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล ให๎มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต๎องการ
ของประชาชนไดอ๎ยํางแท๎จริงตํอไป 
 
 
 
 
 
              เทศบาลต าบลวังหว๎า 
                มิถุนายน  ๒๕62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

                 หน๎า 
 

ส่วนที่   ๑   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
     ด๎านกายภาพ        ๑ 
     ด๎านการเมือง/การปกครอง      2 
     ประชากร        3 
     สภาพทางสังคม       5 
     ระบบบริการพ้ืนฐาน       5 
     ระบบเศรษฐกิจ       6 
     ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม      8 
     ทรัพยากรธรรมชาติ       9 
     ข๎อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลวังหว๎า    10 
 

ส่วนที่   2   ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
   ความสัมพันธ์ระหวํางแผนพัฒนาระดับมหภาค    11 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    33 
   การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น     38 
 

ส่วนที่   3   การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน     45 
   บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น      47 
 

ส่วนที่   4   การติดตามและประเมินผล       
   การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     120  
   การติดตามและประเมินผลโครงการ     125  
   สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่น      129  

 ข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นในอนาคต   130 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

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 มีลักษณะดินในพื้นท่ีต าบลวังหว๎ามีคุณภาพดี เหมาะแกํการเพาะปลูก  
 

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  นายเดชา  โพธิ์ศรี 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 หนํวยเลือกตั้ง  มีจ านวน ๘ หนํวย 

 

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 
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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. นายวิรัช  ศรีบานเย็น  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  9. นายมาโนช  คุณาวิศรุต สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  10. นายนพรัตน์  มณีวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 

๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
  

จากข๎อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน  เมษายน  ๒๕62  ต าบลวังหว๎า มีจ านวน
ประชากรรวมทั้งสิ้น  ๕,291  คน แยกเป็นชาย  ๒,484  คน หญิง  ๒,๘07  คน ความหนาแนํนของประชากร  
โดยเฉลี่ย  ๒29.39  คน / ตารางกิโลเมตร    
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากรของต าบลวังหว้า  
 
 

หมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ ๑ บ้านตลาดวังหว้า ๓๓9 322 417 ๗39 
หมู่ ๒ บ้านดอนลาน 225 385 ๔๐3 ๗88 
หมู่ ๓ บ้านดงขี้เหล็ก 198 289 ๓40 ๖29 
หมู่ ๔ บ้านดงขี้เหล็ก 301 379 ๔51 ๘30 
หมู่ ๕ บ้านวัดเกาะ 220 311 291 ๖02 
หมู่ ๖ บ้านวัดเกาะ 406 475 ๕54 ๑,๐29 
หมู่ ๗ บ้านคลองชะโด 250 323 ๓51 ๖74 
              รวม 1,939 ๒,484 ๒,๘07 ๕,291 

 

      ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน  
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ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรของต าบลวังหว้า เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 
 
 

หมูํบ๎าน 
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
หมูํ ๑ บ๎านตลาดวังหว๎า 335 431 317 415 322 417 
หมูํ ๒ บ๎านดอนลาน 389 ๔๐5 386 ๔๐4 385 ๔๐3 
หมูํ ๓ บ๎านดงขี้เหล็ก 290 ๓๓8 292 ๓๓9 289 ๓40 
หมูํ ๔ บ๎านดงขี้เหล็ก 375 ๔4๖ 381 ๔52 379 ๔51 
หมูํ ๕ บ๎านวัดเกาะ 307 299 307 295 311 291 
หมูํ ๖ บ๎านวัดเกาะ 486 ๕6๓ 474 ๕50 475 ๕54 
หมูํ ๗ บ๎านคลองชะโด 325 ๓48 320 ๓49 323 ๓51 

รวม 
๒,๕0๗ ๒,๘30 ๒,477 ๒,๘04 ๒,484 ๒,๘07 

5,337 5,281 5,291 
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ตารางแสดงข้อมูลจ านวนประชากรต าบลวังหว้าตามช่วงอายุ  
 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
น๎อยกวํา ๑๑ ปี 268 227 495 
๑๑ – ๒๐ ปี 248 233 481 
๒๑ – ๓๐ ปี 323 336 659 
๓๑ – ๔๐ ปี 265 366 731 
๔๑ – ๕๐ ปี 334 403 737 
๕๑ – ๖๐ ปี 428 526 954 
๖๑ ปีขึ้นไป 518 716 1,234 

รวม 2,484 2,807 5,291 
 

 

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง ช่วงอายุ 
จ านวนประชากรเยาวชน 432 376 อายุต่ ากวํา  ๑๘  ปี 
จ านวนประชากร 1,534 1,715 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 
จ านวนประชากรผู๎สูงอายุ 518 716 อายุมากกวํา  ๖๐ ปี 

รวม 2,484 2,807 ทั้งสิ้น  5,291  คน 
 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ตรวจสอบประชากรจากทะเบียนบ้าน  
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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 ารวจข๎อมูลพื้นฐานพบวํา  สํวนมากครัวเรือนมีการปูองกัน
อุบัติภัยอยํางถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในเขตต าบลวังหว๎ามีท่ีพักสายตรวจ จ านวน ๑ แหํง 

 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล  ได๎รับความรํวมมือกับทางผู๎น า  ประชาชน  หนํวยงานของเทศบาลที่ชํวย

สอดสํองดูแลอยูํเป็นประจ า การแก๎ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได๎เฉพาะตามอ านาจหน๎าที่เทํานั้น  เชํน  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ๎งเบาะแส  การฝึกอบรมให๎ความรู๎  ถ๎านอกเหนือจากอ านาจหน๎าที่  ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล๎วแตํกรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได๎ให๎ความรํวมมือด๎วยดีมาโดยตลอด   
 

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 
 เทศบาลได๎ด าเนินการด๎านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

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

  สถิติจ านวนผู๎รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพ้ืนที่ต าบลวังหว๎า 
  เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จ านวน     ๑,๑65 คน 
  เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวน       ๑42 คน 
  เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ จ านวน         ๑4 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 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีไฟฟูาเข๎าถึงครบทุก

หมูํบ๎าน ทั้ง ๗ หมูํบ๎าน ปัญหาคือไฟฟูาสํองสวํางทางหรือที่สาธารณะยังไมํสามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได๎
ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต๎องการให๎ติดตั้งไฟฟูาสํองสวํางนั้นยังไมํเป็นที่สาธารณะ  แตํทางเทศบาลได๎มีการ
ส 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 
ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเข๎ามามีบทบาทอยํางมากในชีวิตประจ าวัน  สังคมต าบลวังหว๎ามีการใช๎

โทรศัพท์มือถืออยํางแพรํหลาย พบการใช๎โทรศัพท์ตั้งแตํวัยเด็ก วัยรุํน จนถึงวัยชรา ซึ่งเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่ เรียกได๎
วําเป็นที่นิยมและเข๎าถึงได๎งํายในโลกปัจจุบัน 
 

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  5.5.1 การไปรษณีย์  ที่ประชาชนสํวนใหญํใช๎บริการ ได๎แกํ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอศรีประจันต์ และ ที่
ท าการไปรษณีย์ใกล๎เคียง 
  5.5.2 การสื่อสาร  สามารถใช๎การสื่อสารผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได๎ทุกระบบ และมีบริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล และบริการ Free Wi-Fi ณ ส านักงานเทศบาลต าบลวังหว๎า 
  5.5.3 การขนส่ง  ในปัจจุบันการขนสํงของประเทศไทย  โดยเฉพาะการขนสํงสินค๎าเริ่มมีทิศทางท่ีชัดเจน
ขึ้น นอกเหนือจากไปรษณีย์ไทยที่ใช๎งานอยูํเป็นประจ า ยังมีบริษัทขนสํงที่น าสินค๎ามาสํงให๎กับประชาชนในต าบลวัง
หว๎า อ่ืน ๆ อีก เชํน Kerry Express, Nim Express, SCG Express เป็นต๎น 
 

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 
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๖.๒ การประมง 
การท าประมงเป็นการเกษตรเก่ียวกับการเลี้ยงและการจับสัตว์น้ าทุกชนิดของประเทศไทยซึ่งการท า

ประมงนี้สามารถสร๎างรายได๎ให๎ประชาชน และประเทศเป็นจ านวนมาก การท าประมงในประเทศไทยสามารถแบํง
ออกตามลักษณะของแหลํงน้ าได๎ 3 ประเภท คือ 

6.2.1 การท าประมงน้ าจืด หมายถึง การท าประมงในแหลํงน้ าจืดตามบริเวณท่ีตํางๆได๎แกํการจับปลาใน
แมํน้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิดในบํอ เป็นต๎น 

6.2.2 การท าประมงน้ าเค็ม หรือการท าประมงทะเล หมายถึง การจับกุ๎งทะเล ปลา และปลาหมึก 
ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลตํางๆ เชํน การเลี้ยงหอยแมลงภูํ การเลี้ยงหอยนางรม เป็นต๎น 

6.2.3 การท าประมงน้ ากรํอย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมตํอระหวํางพื้นที่น้ าเค็ม และน้ าจืด 
เชํน การเลี้ยงกุ๎งกุลาด า การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นต๎น 

การประมงในต าบลวังหว๎าสํวนใหญํท าประมงน้ าจืด และประมงน้ ากรํอย เชํน กุ๎ง กบ ปลา เป็นต๎น 
 

๖.๓ การปศุสัตว ์
  การปศุสัตว์ หมายถึง สัตว์เศรษฐกิจที่มนุษย์น ามาเลี้ยง เพ่ือผลประโยชน์อยํางใดอยํางหนึ่ง หรือหลาย
อยําง เชํน เพ่ือใช๎งาน และเป็นอาหาร เป็นต๎น  

การปศุสัตว์ในต าบลวังหว๎า สํวนใหญํนิยมเลี้ยงไว๎เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และน าบางสํวนมาจ าหนําย
เพ่ือเป็นรายได๎เสริม เชํน โค สุกร และสัตว์ปีก เชํน เป็ด ไกํ เป็นต๎น 
 

๖.๔ การบริการ 
  การบริการ (Service)  คือ การกระท าหรือด าเนินการอยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อตอบสนองความต๎องการของ
บุคคลหรือองค์กรให๎ได๎รับความพึงพอใจสมความมุํงหมายที่บุคคลหรือองค์กรนั้นต๎องการ  มักพบวํางานบริการเป็น
เครื่องมือสนับสนุนงานด๎านตําง ๆ เชํน งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต๎น   
  ต าบลวังหว๎ามธีุรกิจการบริการ ไมํมีตัวสินค๎าหรือผลิตภัณฑ์ที่จับต๎องได๎ แตํอาศัยธรรมชาติของมนุษย์ที่
อยากได๎รับการดูแลเอาใจใสํจากผู๎อ่ืน เพ่ือกํอให๎เกิดความสุขไมํวําจะเป็นในด๎านความสนุกสนาน ความบันเทิง 
ความสวยงาม สุขภาพแข็งแรง ได๎แกํ ร๎านอินเตอร์เน็ต บ๎านเชํา ร๎านขายอาหาร ร๎านเสริมสวย ร๎านตัดเย็บเสื้อผ๎า  
อํูซํอมรถยนต์ ร๎านซํอมรถจักรยานยนต์ ฯลฯ 
 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
 แหลํงทํองเที่ยวส าคัญในต าบลวังหว๎า ได๎แกํ 

  วัดดงขี้เหล็ก   ตั้งอยูํหมูํที่ ๓  
  วัดเกาะ    ตั้งอยูํหมูํที่ ๕  
  วัดคลองชะโด   ตั้งอยูํหมูํที่ ๗  

วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ ศาสนา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมท๎องถิ่น หลักธรรม ค าสอนของศาสนา 
ของทั้งผู๎ใหญํและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติ การท าสมาธิ การภาวนา และเป็นแหลํงทํองเที่ยวเชิงพักผํอน
หยํอนใจได๎เป็นอยํางดี 
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๖.๖ อุตสาหกรรม 
  ต าบลวังหว๎ามีอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซ่ึงหมายถึง อุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของส าหรับใช๎เองใน
ครอบครัว หรือ จ าหนํายเป็นรายได๎พิเศษ ซึ่งมักจะใช๎เวลาวํางจากการประกอบอาชีพ หลักมาด าเนินการ โดยใช๎ 
แรงงานของตนเอง หรือของสมาชิกในครอบครัวเป็นสํวนใหญํ  
 

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

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนสํวนใหญํในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎า ประมาณร๎อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ และร๎อยละ ๑ 

นับถือศาสนาอื่นๆ  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในเทศบาลต าบลวังหว๎า  ได๎แกํ วัดดง
ขี้เหล็ก  วัดเกาะ  และวัดคลองชะโด   
 

7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
 การจัดงานบุญ /งานประเพณีตําง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปี  งานประเพณี ใน
พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า มีประเพณีท่ีส าคัญ ได๎แกํ 
  1) ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา  
  2) ประเพณีลอยกระทง  
  3) ประเพณีสงกรานต์  
  4) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 
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7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  7.3.1 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นท่ีประชาชนในต าบลวังหว๎ามีการอนุรักษ์ และสืบตํอกันมาช๎า
นาน เชํน ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ประเภทปลา ผัก ผลไม๎ ภูมิปัญญาด๎านการเกษตร ได๎แกํ การใช๎ผลิต
สารชีวภาพที่ได๎จากธรรมชาติ มาใช๎ในการท าการเกษตร และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได๎แกํ การแสดงพื้นบ๎าน
เพลงอีแซว เป็นต๎น 
  7.3.2 ภาษาถ่ิน  ภาษาถ่ินสํวนใหญํที่ชาวต าบลวังหว๎าใช๎กัน คือ ภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งมีส าเนียงภาษาท่ี
เหนํอ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรีมาช๎านาน 
 

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ประชาชนในเขตเทศบาลได๎ผลิตของใช๎พื้นเมืองขึ้นใช๎ในครัวเรือนและเหลือเอาไว๎จ าหนํายบ๎าง ได๎แกํ  
ผลผลิตทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์จักสานตําง ๆ  
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า 

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

  คลองชลประทาน ๒ สาย 
แหล่งน้ าทางการเกษตร 
 

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

 

8.๒ ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า ไมํมีเขตพ้ืนที่ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบลุํม โดยพื้นที่สีเขียวสํวนใหญํ จะเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืช สวน ไรํนา 
 

8.๓ ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลวังหว๎า เป็นพ้ืนที่ราบลุํม ไมํมีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
 

8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบลวังหว๎า ไมํวําจะเป็นดิน น้ า อากาศ จัดอยูํในเกณฑ์          
ที่ดี ไมํเกิดมลพิษท่ีเป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต แตํคุณภาพดินท่ีใช๎ในการเพาะปลูกสํวนใหญํเริ่มเสื่อมสภาพเนื่องจาก
การใช๎สารเคมีในการเพาะปลูก แตํยังมีประชาชนบางกลุํ มได๎หันมาให๎ความส าคัญโดยมีการหันมาสนใจในการท า
การเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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9. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบล 
๑) จ านวนบุคลากร 

๑. พนักงานเทศบาล   จ านวน   ๑6 คน 
  ต าแหนํงในส านักปลัดเทศบาล      5 คน  
  ต าแหนํงในกองคลัง        ๓ คน 
  ต าแหนํงในกองชําง     3 คน 
  ต าแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม    - คน 
  ต าแหนํงในกองการศึกษา       5 คน  

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

๓. บุคลากรในส่วนของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลต าบล  
             จ านวน    ๑5 คน 
  ฝุายผู๎บริหารเทศบาลต าบล       5 คน 
  ฝุายสภาเทศบาลต าบล     ๑0 คน 
 

๒) ระดับการศึกษาของบุคลากร (ที่มีอยู่ในปัจจุบัน) 
๑. พนักงานเทศบาล           จ านวน   ๑๖  คน 
  ประถมศึกษา        - คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    - คน 
  ปริญญาตรี         ๗ คน 
  สูงกวําปริญญาตรี       9   คน 

๒. พนักงานจ้าง    จ านวน       ๖     คน 
  ประถมศึกษา         - คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา    3 คน 
  ปริญญาตรี        3 คน 

๓. บุคลากรในส่วนของฝ่ายผู้บริหารและฝ่ายสภาเทศบาลต าบล       
         จ านวน   ๑5    คน 
  ประถมศึกษา         7 คน 
  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา              6 คน 
  ปริญญาตรี        ๒ คน 
  สูงกวําปริญญาตรี     - คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎องสนองตอบ
ตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางม่ันคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํ
รํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ ในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎อง
กัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมํเป็นภาระของโลกและ
สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 1) ความม่ันคง 
  1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
  1.2) ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่
เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีน าไปสูํการ
บริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มี
ความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน 
  1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยูํ
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  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 าธุรกิ จ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิด
สายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
   2.3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   3) ความย่ังยืน 
  3.1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎เพิ่มขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะตํอ
สิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  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 มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและชํวยลด
และปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตํอ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ คือ 
   1.1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบป ระชาธิปไตยโดย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1 .2 ) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง                   
ขจัดคอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระการยุติธรรม 
   1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดก าร
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
   1.5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับปร ะเทศเพ่ือนบ๎านและ
มิตรประเทศ 
   1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
   1.7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องกับแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
 

  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างควา ม
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อันได๎แกํ โครงสร๎าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ก ารพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎างความ
เชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิด ชอบตํอสังคม ตลอดจนพัฒนา
ประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํสํวนบน
ของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
   2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีภาระใช๎ดิจิทั ลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 
    -  ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตที่เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคเกษตร สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสิ นค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 
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    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคําและ
ยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 
    -  ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
   2.3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   2.4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
   2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 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 และ เท่าเทียมกันทางสังคม   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) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   เพ่ือเรํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุํงสูํการ
เป็นสังคมสีเขียว 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 เพ่ือให๎หนํวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ
   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 ฉบับที่ 12 
   

  ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทยจะ
ยังคงประสบสภาวะแวดล๎อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํ ๆ การเข๎ าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตําง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันยังคงปะสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาการพัฒนาการผลิต ความสามารถใน
การแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม 
  3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  4) การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  
   
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

 กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดย วิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนแปลงผํานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎
ปานกลางไปสูํประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สคช. ได๎จัดท าขึ้น 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจาย รายได๎อยํางเป็นธรรม 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 เพ่ิมข้ึนเป็น 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 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํ
ต่ ากวําร๎ อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
สํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี 
  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความม่ันคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (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 สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3.4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
   3.4.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   3.4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  
   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 ฉบับที่ 12 ประกอบด๎วย 
  1) การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) การเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3) การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5) ด๎านความมั่นคง 
  6) การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
  

THAILAND 4.0 
   การประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคตของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์                 
จันทร์โอชา เรื่อง “ประเทศไทย 4.0” ในรายการคืนความสุขให๎คนในชาติเฉพาะกิจ ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแหํงประเทศไทย 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 เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมี การเชื่อมตํอกันอยําง
ไร๎พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความรํวมมือทางการค๎า ความรํวมมือด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ความรํวมมือ
ทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต๎น ในอีกมุมหนึ่ง ก็ยํอมเกิดการแขํงขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด๎านเหตุผลประการหลังนี้
เองหลายประเทศจึงจ าเป็นต๎องปรับตัวสูํ การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองในการแขํงขัน
กับประเทศอ่ืน ๆ  
   “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร๎างทางเศรษฐกิจ ที่เน๎นการใช๎นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเข๎ามาชํวยพัฒนา โดยมีภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แตํจะเปลี่ยนการเกษตรระบบเดิมไปสูํ
การเก ษตรสมัยใหมํ 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 ซึ่งรัฐบาลจะต๎องปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผํานจากประเทศไทย 3.0 ไปสูํ “ประเทศไทย 4.0 ที่เน๎นเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการท าปริมาณมากแตํได๎ผลน๎อย เป็นการท าปริมาณน๎อยแตํได๎ผลมาก ซึ่ง
ต๎องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 
  1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎าโภคภัณฑ์ ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
  2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด๎วยอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี 
  3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํภาคบริการมากข้ึน 
   ดังนั้น เราจึงต๎องค๎นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหมํ ที่จะสร๎างความ
มั่งค่ังอยํางยั่งยืนให๎กับประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการแปลง “ความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ” ของ
ประเทศท่ีมีอยูํ 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 กลุมํอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง  
   การพัฒนาประเทศภายใต๎โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะส าเร็จ ใช๎แนวทาง “สานพลัง     
ประชารัฐ ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุํงเน๎นการมีสํวนรํวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร                  
ภาคประชาชน ภาคสถาบั นการศึกษา 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 และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน  
  กลุํมท่ี 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมํและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
  กลุํมท่ี 3 การสํงเสริมการทํองเที่ยวและการสร๎างรายได๎ และการกระตุ๎นการใช๎จํายภาครัฐ 
  กลุํมท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู๎น า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลุํมท่ี 5 การสํงเสริมการสํงออกและการลงทุนในตํางประเทศ รวมทั้งการสํงเสริมกลุํม  SMEs และ
ผู๎ประกอบการใหมํ (Start Up) ซ่ึงแตํละกลํุมก าลังวางระบบและก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต๎ “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํการเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง 
ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัย การพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อม ๆ กัน เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคสํวน                                                
  

 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 ๑.1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให๎มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ  เชํน สํงเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตส าหกรรม  สํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยํอม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 1.๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให๎มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูํกับการยกระดับคุ ณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น เชํน สํงเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สํงเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร๎างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 1.๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลตํอระบบนิเวศเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรํงแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกันปัญหา
สิ่งแวดล๎อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแมํน้ าเจ๎าพระยา  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 1.๔) เสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎านทั้ง
แนวเหนือ-ใต๎ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค๎าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎านและนานาชาติ 
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 1.๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอยํางมีสํวนรํวมและเกื้อกูลกัน เพื่อให๎มีการ          จัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได๎สอดคล๎องกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและความต๎องการของ
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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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑  
กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง 1 ประกอบด๎วยจังหวัด นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี 

สภาพภูมิประเทศมีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทาเกษตร ทั้งการท านา ท าสวน ท าไรํ ปศุสัตว์ และประมง มี
แมํน้ าสายส าคัญหลํอเลี้ยงพลเมือง ได๎แกํ แมํน๎าทําจีน แมํน๎าแมํกลอง แมํน๎าแคว นอกจากนี้ยังมีเข่ือนศรีนครินทร์ 
เขื่อนวชิราลงกรณ์ อํางเก็บน้ า ทะเลสาบ ห๎วย หนอง คลอง บึงและระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ 
ในด๎านเกษตรกรรม มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย ผลไม๎ พืชผักไม๎ดอกไม๎ประดับ สํวนปศุสัตว์ การเลี้ยง
ไกํ สุกร โคเนื้อ และโคนม ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเกษตร มีที่ตั้งของอุตสาหกรรมแปรรูป
สินค๎าเกษตรได๎แกํโรงสีข๎าว โรงงานแปรรูปผักและผลไม๎ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารกระป๋องเพ่ือการสํงออก 

กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑ มีขนาดพ้ืนที่ รวม ๓๒,๒๐๕.๗๐๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๐,๑๒๗,๙๒๗ 
ไรํ แยกเป็น  

 จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนที่ ๒,๑๖๘.๓๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๓๕๕,๒๐๔ ไรํ  
 จังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่ ๑๙,๔๘๓.๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑๒,๑๗๖,๙๖๘ ไรํ  
 จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ ๕,๓๕๗.๙๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๓๔๘,๗๕๕ ไรํ  
 จังหวัดราชบุร ีมีพ้ืนที่ ๕,๑๙๖.๔๖๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๒๔๗,๐๐๐ ไรํ  

 

ด้านเศรษฐกิจ กลุํมทวารวดีซึ่งตั้งอยูํในภาคกลางของประเทศมีบทบาททางเศรษฐกิจที่ส าคัญ ตํอประเทศ
เพ่ิมข้ึน โดยมีมูลคาํผลิตภัณฑ์ (GRP) คํอนขา๎งสูง โดยมีมูลคําผลิตภัณฑ์ตํอหัวสูงรองจาก กรุงเทพมหานคร และมี
โครงสร๎างการผลิตที่ต๎องพ่ึงพิงอุตสาหกรรมมาก โดยกลุํมนักทํองเที่ยวชาวไทยนิยม ทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดภาค
กลางตอนลาํง เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และจังหวัด กาญจนบุรี สํวนจังหวัดนครปฐม และ
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตปริมณฑลที่นักทํองเที่ยวชาวไทยนิยมเที่ยววันเดียว ไหว๎พระเก๎าวัด  

ดังนั้น การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจและการทํองเที่ยวต๎องสร๎างมูลคาํเพ่ิมจากตัวสินค้ า ซึ่งเป็น ภาคการเกษตร 
สํวนการทํองเที่ยวต๎องอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว๎เพราะได๎รับความนิยมจาก นักทํองเที่ยว โดยเฉพาะการ
เที่ยวแบบครอบครัว การด าเนินกิจการต๎องตั้งอยูํบนฐานรากการทํองเที่ยวทาง ธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยูํของชุมชน ซึ่งจะมีแนวโน๎ม ได๎รับความสนใจมากข้ึน  

กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๑๔,๗๖๖ ล๎านบาท มีอัตราการขยายตัวทาง 
เศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๔ เป็นแหลํงอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร แหลํงทํองเที่ยวทาง 
ประวัติศาสตร์และธรรมชาติ  

 

ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพ่ึงพิงภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก  
- กลุมํจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑ มีผลิตภัณฑ์มวลรวม ๕๑๔,๗๖๖๕ ล๎านบาท  
- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัด เฉลี่ยอยูํที ่๒.๔๐  
- กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑ เป็นแหลํงอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร แหลํงทํองเที่ยว

ทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติ  
- สาขาเกษตร มีมูลคาํผลิตภัณฑ์ ๗๒,๕๙๓.๒ ล๎านบาท  
- สาขาอุตสาหกรรม มีมูลคําผลิตภัณฑ์ ๑๘๐,๘๒๔ ล๎านบาท  
- มูลคาํการคา๎ผํานดํานศุลกากรชายแดนของกลุํมจังหวัดอยูํที่ ๑๐๘,๗๑๑ ล๎านบาท สูงกวํา คําเฉลี่ยของ

ประเทศ (๗๗,๖๔๘ ล๎านบาท) อยูํที่ ๓๑,๐๒๗ ล๎านบาท  
- รายได๎จากการทํองเที่ยวอยูํที่ ๑๘,๕๐๓ ล๎านบาท  

กลุํมจังหวัดภาคกลางตอนลําง ๑ มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยตํอหัว ๑๒๘,๖๙๑.๕๐ บาท/คน/ปี โดยจังหวัด
นครปฐมและจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยตํอหัวสูงกวําคําเฉลี่ยของประเทศ โดยมี
มูลคาํผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยตํอหัวคือ ๑๘๗,๗๒๔ บาท/คน/ปี และ ๑๕๔,๗๔๙ บาท/คน/ปี ตามล าดับ สํวน
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีมูลคําผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยตํอหัวน๎อยที่สุดในกลุํม ๗๖,๕๔๙ บาท/คน/ปี 
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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. สํงเสริมอัตลักษณ์การทํองเท่ียวหลากหลาย
เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี  ไปยัง
แหลํงทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 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
การค๎าผํานแดนให๎มี ศักยภาพ ผลักดัน              
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสูํการกระตุ๎น
ให๎เกิดการค๎าการลงทุน เช่ือมโยงการค๎าสูํเอเซีย 

 3. มูลคําการค๎าบริเวณดําน
ชายแดนเพิ่มขึ้น 

 

    
    

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

 4 . เพิ่มผู๎ผลิตภาค
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน 
และภาคแรงงานที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ                      
สูํประเทศไทย 4.0 

 18. พัฒนาสินค๎า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช๎นวัตกรรม 
19. สํงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
Small Batch 
20. สํงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
21. สํงเสริมความรู๎และความสามารถให๎กับแร งงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน ให๎สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
22. พัฒนาระบบสํงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเทศไทย 4.0 

  

 
 

 3) แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 

 
                    ตราจังหวัดสุพรรณบุรี       ธงประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
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 ดวงตราเป็นภาพยุทธหัตถี ระหวํางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาแหํงพมํา เหตุที่ใช๎
เครื่องหมายนี้ก็เพราะเหตุวําการศึกครั้งนี้ ใน พ .ศ. 2135 ท าให๎เมืองไทยได๎รับอิสรภาพชัยชนะดังกลําว จนได๎รับ
การเผยแพรํชื่อเสียงและกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งในและตํางประเทศ ประกอบกับบริเวณท่ีกระท ายุทธ
หัตถี ก็อยูํในอ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนักโบราณคดีกลําววําชื่อสุพรรณบุรีเปลี่ยนมาจากค าวําอํูทอง
และสุพรรณภูมิตามล าดับ 
ดอกสุพรรณิการ์ : ดอกไม-๎ต๎นไม๎ ประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี 
ชื่อภาษาอังกฤษ : Cotton Tree, Yellow Silk Cotton, Butter Cup, Torchwood  
ชื่อพฤกษศาสตร ์ : Cochlospermum religiosum Alston 

 พืชในวงศ์ Cochlospermaceae-Bixaceae มีต๎นก าเนิดมาจากอเมริกากลางและอเมริกาใต๎  เป็นไม๎
ยืนต๎นสูง 5-15 เมตร เรือนยอดเป็นพุํมกลม ผลัดใบ เปลือกสีเทาถึงสีน้ าตาลเรียบ กิ่งก๎านมักคดงอใบเดี่ยวเรียง
เวียนสลับแผํนใบรูปฝุามือ ปลายแฉกแหลม โคนใบเว๎า ขอบหยักเป็นคลื่น  ผิวใบมีขนสั้นนุํม สีเขียวสดเมื่อแกํใกล๎
รวํงเปลี่ยนเป็นสีแดง ดอกมีสีเหลือง  มีทั้งพันธุ์ดอกกลีบชั้นเดียวและกลีบดอกซ๎อนดอกออกเป็นแขนงตามปลายกิ่ง
โดยออกปีละครั้งในชํวงเดือนธันวาคม ถึงมีนาคม ผลเป็นรูปไขํกลับปลูกเป็นไม๎ประดับทั่วทุกภาคของไทย ขึ้นได๎ดี 
ในดินที่รํวนซุยกํอนออกดอกจะทิ้งใบหมดผลแกํระหวําง เดือนมีนาคม ชอบกลางแจ๎งและแสงแดดจัด 

เป็นไม๎ยืนต๎นในวงศ์ Ebenaceae พบขึ้นตามปุา เบญจพรรณทั่วไป  เรือนยอดเป็นพุํมกลมก่ิงอํอนมี
ขนนุํม ผลดิบของมะเกลือมีสรรพคุณเป็นยา  จัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง สมัยกํอนนิยมใช๎ยางผลมะเกลือไป ย๎อม
ผ๎า มะเกลือเป็นพันธุ์ไ ม๎พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคลของจังหวัดสุพรรณบุรี   ในภาคเหนือเรียกต๎นไม๎ชนิดนี้วํา  

มะเกีย มะเกือ หรือ ผีผาทางใต๎เรียกวํา เกลือ แถบเขมร-ตราดเรียก มักเกลือ 
 
 

 

 

 
 ประวัติศาสตร์ความเป็นมา 

 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มี ความเกําแกํ ที่บริเวณท่ีราบลุํมแมํน้ าทําจีนหรือแมํน้ าสุพรรณบุรี  
ในเขตภาคกลางด๎านตะวันตกของประเทศไทย มีอายุถึงยุคหินใหมํ ประมาณ 3,500 – 4,000 ปี สืบตํอเนื่องมา
จนถึงยุคสัมฤทธิ์และยุคเหล็กอายุราว 2,500 ปี ลํวงเข๎าสูํยุคสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมรวดี ทวารวดี ลพบุรี อํูท อง 
อยุธยา จวบจนถึงปัจจุบัน 

 สุพรรณบุรี  เป็นเมืองหน๎าดํานที่ส าคัญของอยุธยาด๎านตะวันตก ในประวัติศาสตร์ไทยรบกับพมํา 
จ านวน 33 ครั้ง เป็นการรบติดพันใกล๎เมืองหลวง โดยมีจังหวัดสุพรรณเป็นสมรภูมิเลือด
ถึง 6 ครั้งใหญํๆ ชาวสุพรรณเป็นผู๎สืบสายเลือดนักรบโดยแท๎ การรบที่ดุเดือดและเป็น
เกียรติประวัติอันยาวนานแหํ งสงครามไทยรบกับพมํา คือ สงครามยุทธหัตถีระหวําง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาที่ดอนเจดีย์ เป็นการประกาศอิสรภาพ
จากพมําโดยเด็ดขาด 

 

 โบราณวัตถุ โบราณสถาน  โบราณวัตถุ โบราณสถานที่พบเป็นที่ประจักษ์พยานบํงบอกวําจังหวัด
สุพรรณบุรี มีความเป็นมาตั้งแตํยุคมนุษย์ หินใหมํ และยังเป็นเมืองพุทธศาสนา เนื่องจากพบพุทธประติมากรรมอยูํ
ทั่วไป จากสถิตพิบไมํน๎อยกวํา 140-150 ครั้ง ตั้งแตํสมัยอมรวดี เป็นต๎นมา จึงสันนิษฐานได๎วําเป็นเมืองที่พุทธศาสนาฝัง
รากไว ๎ อยํางแนํนหนาไมํน๎อยกวํา 2,300 ปีมาแล๎ว 

 

ต้นมะเกลอื 



- 24 - 
 

 ราว พ.ศ. 700 – 800 อาณาจักรสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเมืองนครปฐมเป็นราชธานี ต๎องตกเป็นเมืองเอกของ
จินละ (เขมร) ตํอมาราว พ.ศ. 1113 พวกไทยเมืองละโว๎ได๎กู๎อิสรภาพส าเร็จ อาณาจักรสุวรรณภูมิโบราณนี้ได๎กลับมี
ความเจริญรุํงเรืองอีกวาระหนึ่ง และมีชื่อใหมํวํา “อาณาจักรทวารวดี ” ในสมัยนั้น เมืองอํูทอง (สุพรรณบุรี) คงจะ
เจริญเป็นปึกแผํนแล๎ว ดังจะเห็นได๎จากหลักฐานที่ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงเลําไว๎ในนิทานโบราณคดีเรื่อง 
“เมืองอู่ทอง” วํา “ข๎าพเจ๎าเข๎าไปดูเมืองท๎าวอูํทอง เมืองตั้งอยูํฝั่งตะวันตกของล าน้ าจระเข๎สามพัน ดูเป็นเมืองเกํา
ใหญํโต เคยมีปูอมปราการกํอด๎วยศิลาแตํหักพังไปเสียเกือบหมดแล๎ว ยังเหลือคงรูปแตํประตูเมืองแหํงหนึ่งกับปูอม
ปราการ…” 
 เมืองทวารวดี (นครปฐม) เจริญแล๎วก็เสื่อมลงตามความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และ สงครามบาง
คราวถึงกับ ทิ้งร๎างไปนาน ๆ เมื่อถึงสมัยอํูทอง พระยาพานได๎พยายามบู รณะใหมํ แตํน้ าทําไมํอุดมสมบูรณ์เหมือน
สมัยโบราณ พระยาพานจึงได๎แตํเพียงซํอมองค์พระปฐมเจดีย์ แล๎วสถาปนาเมืองพันธุมบุรีบนฝั่งแมํน้ า ทําจีนขึ้นแทน
ระหวําง พ .ศ. 1420-1425 และได๎ครองเมืองนี้ตํอมาจนสวรรคตในราว พ .ศ. 1459 พระพรรษาได๎ครองราชย์
แทนแตํกลับเสด็จไปครองเมืองอํูทอง ซึ่งใหญํกวําเมืองอํูทองจึงเป็น  ราชธานี เรียกวํา  
 “เมืองศรีอยุธยา ” อยูํระยะหนึ่ง  ตํอมาเหตุการณ์เมืองพันธุมบุรีได๎เงียบหายไปราวสองศตวรรษมา
ปรากฏเรื่องราว อีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระเจ๎ากาแต เชื้อสายมอญ ได๎เสวยราชย์ในเมืองอํูทอง แล๎วย๎ายราชธานีกลับมาอยูํ
ที่เมืองพันธุมบุรีได๎มอบหมายให๎มอญน๎อย (พระญาติ ) สร๎างวัดสนามไชย และบูรณะวัดลานมะขวิด (วัดปุาเล
ไลยก์ )  ในบริเวณเมืองพันธุมบุรีเสียใหมํ เมื่อบูรณะวัดแล๎ว ข๎าราชการได๎เกิดศรัทธาใน พระพุทธศาสนา และ
ชวนกันออกบวชถึงสองพันคนจึงได๎เรียกชื่อเมืองใหมํวํา “เมืองสองพันบุรี” เมืองอํูทอง มีกษัตริย์ครองราชย์สืบตํอ
กันมาหลายพระองค์เรียกวํา “พระเจ๎าอํูทอง” ทั้งสิ้น และพระราชธิดาของพระเจ๎าอํูทองได๎อภิเษกสมรสกับ พระเจ๎า
ราม โอรสพระเจ๎าศิริชัยเชียงแสน ตํอมาพระเจ๎ารามข้ึนครองเมืองอํูทองแทน (พํอตา) คนทั่วไปเรียกวํา “พระเจ๎าอํูทอง”  
  เมื่อขุนหลวงพระง่ัว (พ่ีมเหสี) ขึ้นครองเมืองสองพันบุรี และได๎ย๎ายไปครองเมืองอํูทอง ตํอมาเมืองอํู
ทองต๎องกลายเป็นเมืองร๎าง เพราะแมํน้ าจระเข๎สามพัน เปลี่ยนทางเดินใหมํและตื้นเขิน ซ้ าร๎าย ยังเกิดโรคหํา 
(อหิวาตกโรค) อีกด๎วย ขุนหลวงพระง่ัวจึงย๎ายกลับมาประทับที่เมืองสองพันบุรี และภายหลังจึงได๎เปลี่ยนชื่อเมืองเสีย
ใหมํวํา “เมืองสุพรรณบุรี” เมื่อ พ.ศ. 1890 
 เมืองสุพรรณบุรี ที่สร๎างขึ้นในสมัยอูํทองนั้น ตั้งอยูํทางฝั่งขวาของแมํน้ าสุพรรณบุรี (ทําจีน )                         
ยังมีคูและก าแพงเมืองปรากฏอยูํจนกระท่ังทุกวันนี้  แตํตัวเมืองในปัจจุบันตั้งอยูํท่ีต าบลทําพี่เลี้ยงทางฝั่งซ๎ายของ
แมํน้ า สันนิษฐานวําคงย๎ายมาเมื่อสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร์เพราะในสมัยกรุงธนบุรีมีศึกพมําเข๎ามาประชิดติดพันคง
ไมํมีเวลาวํางที่จะทรงคิดในเรื่องการสร๎างบ๎านเมืองใหมํข้ึน 
             ในสมัยรัชกาลที่ 3 แหํงกรุงรัตนโกสินทร์ คาดเดาวําเมืองที่ย๎ายมาตั้งขึ้นใหมํ ยังคงเป็นปุาเสียสํวนใหญํ
บ๎านเรือนราษฎร มีเฉพาะบริเวณริมแมํน้ าทําจีนเทํานั้น หํางจากล าน้ าออกไปเป็นปุาอยูํแทบท้ังสิ้น ตามท่ีสุนทรภูํ             
กวีเอก ของไทยไปเที่ยวเมืองสุพรรณยังพรรณนาไว๎ในโคลงนิราศสุพรรณวํา “ได๎พบเสืออยูํในบริเวณ เมืองสุพรรณ” นี้ 
             ตั้งแตํสมัยโบราณมีคติถือกันโดยเครํงครัดวํา “ห๎ามมิให๎เจ๎านายเสด็จไปเมืองสุพรรณ ” แตํจะห๎าม
มาแตํครั้งใดและ ด๎วยเหตุผลประการใดนั้น ไมํมีผู๎ตอบได๎ จนกระทั่ง ถึงต๎นรัชกาลที่ 5 ก็ยังคงถือกันเป็นประเพณีอยูํ 
เชํนนี้เรื่อยมาเมื่อสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ด ารงต าแหนํงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จะเสด็จไปตรวจ
ราชการที่เมืองนี้พระยาอํางทองยังทูลห๎ามไว๎ โดยถวาย เหตุผลวําเทพารักษ์หลักเมืองไมํชอบเจ๎านาย ถ๎าเสด็จไป
มักจะท าให๎เกิดอันตรายตํางๆ แตํส มเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ไมํทรงเชื่อทรงเสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีเป็น 
พระองค์แรกเพ่ือจะทรงตรวจราชการที่เมืองนี้ให๎จงได๎การจะชํวยเหลือให๎ความสะดวก หรือการท านุบ ารุงบ๎านเมือง 
ให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นนั้น ไมํใชํการไปท าความชั่ว เทพารักษ์ประจ าเมืองคงจะไมํให๎โทษเป็ นแนํเมื่อเสด็จกลับจาก
ตรวจราชการครั้งนั้นแล๎วก็ไมํทรงได๎รับภยันตรายประการใด เจ๎านายพระองค์อ่ืนเมื่อเห็นเชํนนั้นก็ทรงเลิกเชื่อถือคติ
โบราณ และเริ่มเสด็จประพาสกันตํอมาเนืองๆ ครั้นเมื่อ พ.ศ.2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าอยูํหัวเสด็จ 
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ประพาสเมืองสุพรร ณอีกครั้งหนึ่ง  ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมาก็ไมํมีผู๎ใดพูดถึงคติท่ีห๎ามเจ๎านายมิให๎เสด็จไปเมืองสุพรรณ
อีกเลยเป็นอันวําในปัจจุบันไมํวํา เจ๎านายหรือคนธรรมดาสามัญถ๎าจะไปเที่ยวเมืองสุพรรณบุรีก็คงจะไปได๎ทุกโอกาส
โดยไมํมีข๎อห๎ามหวงกีดกันอยํางใด 
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อมีการปกครองมณฑลเทศาภิบาล เมืองสุพรรณก็รวมอยูํในมณฑลนครชัยศรี              
ซึ่งประกอบด๎วย เมืองนครชัยศรีสุพรรณบุรี และสมุทรสาคร ในปี พ .ศ. 2438 จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2456 มีการ
เปลี่ยนชื่อเมืองมาเป็นจังหวัด เมืองสุพรรณบุรี  จึงเป็น “จังหวัดสุพรรณบุร”ี ตั้งแตํนั้นมา 

 

ลักษณะทางกายภาพ 
 

1) ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ และอาณาเขต  
 จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูํในภาคกลางด๎านตะวันตกของประเทศไทย มีแมํน้ าสุพรรณบุรี หรือ แมํ

น้ าทําจีนไหลผํานตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต๎ จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยูํระหวํางเส๎นรุ๎งที่ 14 องศา 4 
ลิปดา ถึง 15 องศา  5 ลิปดาเหนือ และระหวํางเส๎นแวงที่ 99 องศา 17 ลิปดา ถึง 100 องศา 16 ลิปดา
ตะวันออก อยูํสูงจากระดับน้ ามีพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348 ,755 ไรํ อยูํหํางจาก
กรุงเทพมหานคร ทางรถยนต์ 107 กิโลเมตร และทางรถไฟ 142 กิโลเมตร แบํงเขตการปกครองออกเป็น 10 
อ าเภอ ได๎แกํ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี อ าเภอบางปลาม๎า อ าเภอศรีประจันต์ อ าเภอดอนเจดีย์  อ าเภอสามชุก 
อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอหนองหญ๎าไซ อ าเภอสองพ่ีน๎อง อ าเภออํูทอง และอ าเภอดํานช๎าง  มีอาณาเขตติดตํอ
กับจังหวัดใกล๎เคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดตํอกับจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
  ทิศใต้  ติดตํอกับจังหวัดนครปฐม   
  ทิศตะวันออก ติดตํอกับจังหวัดสิงห์บุรี อํางทอง และ พระนครศรีอยุธยา   
  ทิศตะวันตก ติดตํอกับจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดอุทัยธานี 
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2) ลักษณะภูมิประเทศ  
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํม ซึ่งจะเกิดน้ าทํวมขังชํวงฤดูน้ าหลากในหลายเขตอ าเภอคือ อ าเภออํูทอง 

อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอบางปลาม๎า อ าเภอสองพ่ีน๎อง และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี สํวนพื้นที่ทางตอนเหนือ
และตะวันตก ในเขตอ าเภอดํานช๎าง อ าเภอหนองหญ๎าไซ อ าเภออํูทอง (บางสํวน) และอ าเภอดอนเจดีย์ (บางสํวน)  
จะมีสภาพเป็นภูเขาและที่สูงลาดชันจึงแบํงพื้นท่ีตามภูมิประเทศได๎เป็น 2 เขต (ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวัด
สุพรรณบุรี)  

1. เขตพ้ืนที่ราบลุํม   อยูํด๎านทิศตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวยาวตั้งแตํเหนือจรดใต๎ มีความลาด
ชันระหวําง 0-3 เปอร์เซ็ นต์ มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย ระหวําง 3-10 เมตร เป็นพ้ืนที่ลุํมแมํ
น้ าทําจีน และได๎รับน้ าชลประทานครอบคลุมพ้ืนที่อ าเภอเดิมบางนางบวช อ าเภอสามชุก อ าเภอดอนเจดีย์ อ าเภอ
ศรีประจันต์ อ าเภอบางปลาม๎า อ าเภออํูทองและสองพ่ีน๎อง และอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  ซึ่ง ในชํวงฤดูฝนมักจะมีน้ า
หลากไหลเข๎าทํวมขัง ท าให๎เกิดน้ าทํวมบางพ้ืนที่ของเขตอ าเภอสองพ่ีน๎อง อ าเภอบางปลาม๎า และอ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี  
 

2. เขตพ้ืนที่ลอนลาดสลับลอนชันจนถึงเทือกเขาสูง   เริ่มตั้งแตํด๎านทิศตะวันตกเฉียงใต๎เขตอ าเภอ          
อํูทองขึ้นไปทางจรดทิศเหนือเขตอ าเภอดํานช๎าง ขนานไปกับแนวแบํงเขตจังหวัดสุพรรณบุรี กับจังหวัดกาญจนบุรี 
ลักษณะพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาด สลับเชิงเขา มีความลาดชันระหวําง 2 -8 เปอร์เซ็นต์ สํวนเขตอ าเภอดํานช๎าง           
มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเทือกเขาสูงชัน มียอดเขาสูงสุดบริเวณบ๎าน ตะเพินคี่ ต าบลวังยาว ความสูง             
จากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ย ประมาณ 1,200 เมตร เทือกเขาในเขตจังหวัดสํวนใหญํมีรํองน้ าและล าธาร
หลายสายไหลรวมลงสูํล าห๎วยกระเสียวซึ่งยูํบริเว ณท่ีราบเชิงเขาบริเวณบ๎านนาตาปิ่น  ถัดจากที่ราบหุบเขามาทาง
ทิศตะวันออกจะเป็นแนวลูกคลื่นลอนชันกึ่งเนินเขาแล๎วคํอยๆ ลาดเทลงมาทางทิศตะวันออกจนถึงแมํน้ าทําจีนหรือ
แมํน้ าสุพรรณบุรี  

3) ลักษณะภูมิอากาศ  
 สภาพอากาศโดยทั่วไปมีลักษณะร๎อนชื้น กลําวคือ ฤดูร๎อน ได๎รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ลมฝุายใต๎ พัดผํานตั้งแตํกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝน ได๎รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต๎ตั้งแตํกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และ ฤดูหนาว ได๎รับอิทธิพลจากมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแตํกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

 

๔) การคมนาคม  
 จังหวัดสุพรรณบุรีอยูํหํางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผํนดินหมายเลข 340 ประมาณ                 

107 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต 6 เลน แยกเส๎นทางไป-กลับ ถนนเส๎นนี้เป็นถนนเชื่อมตํอระหวํางภาคเหนือและ
ภาคใต๎ โดยไมํต๎องผํานก รุงเทพฯ การคมนาคมโดยทางรถยนต์ทั้งภายในจังหวัดและระหวํางจังหวัดมีความสะดวก
รวดเร็วมาก เนื่องจากได๎ปรับปรุงถนนในเขตจังหวัดอยํางตํอเนื่อง ปัจจุบันกลําวได๎วําระบบโครงขํายเส๎นทาง
คมนาคมขนสํงในจังหวัดมีความสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ ยังมีรถโดยสารประจ าทางท้ังประเภทปรับอา กาศ ไมํปรับ
อากาศ และรถตู๎ วิ่งให๎บริการตลอดเวลา  

 รายละเอียดระยะทางจากอ าเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอ าเภอตํางๆ มีดังนี้  
1.  อ าเภอบางปลาม๎า    10 กิโลเมตร 
2.  อ าเภอศรีประจันต์    20 กิโลเมตร 
3.  อ าเภอดอนเจดีย์    31 กิโลเมตร 
4.  อ าเภออํูทอง     32   กิโลเมตร 
5.  อ าเภอสามชุก    39 กิโลเมตร 
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6.  อ าเภอเดิมบางนางบวช   54 กิโลเมตร 
7.  อ าเภอหนองหญ๎าไซ     58 กิโลเมตร 
8.  อ าเภอสองพ่ีน๎อง    70 กิโลเมตร 
9.  อ าเภอดํานช๎าง    77 กิโลเมตร 

 ระยะทางติดตํอภายนอกเขตจังหวัด สามารถติดตํอได๎ตามเส๎นทางดังนี้  
         ทางหลวงแผํนดิน                      ระยะทาง (กม.) 
1.  สุพรรณบุรี – บางบัวทอง – กรุงเทพฯ   107 
2.  สุพรรณบุรี – ก าแพงแสน – นครปฐม – กรุงเทพฯ 160 
3.  สุพรรณบุรี – นครปฐม    105 
4.  สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี      91 
5.  สุพรรณบุรี – นครสวรรค์    160 
6.  สุพรรณบุรี – พระนครศรีอยุธยา     68 
7.  สุพรรณบุรี – สิงห์บุรี       84 
8.  สุพรรณบุรี – ชัยนาท       96 
9.  สุพรรณบุรี – อํางทอง      44 
10. สุพรรณบุรี – โคกส าโรง    143 
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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. การสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมควบคูํกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6.การน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการ
เพื่อประโยชน์ของประชาชน 

1. การเพิ่มขีดความสามารถด๎านเกษตร เช่ือมโยง    
สูํเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการสํงออก 

2. การพัฒนาด๎านการทํองเท่ียวสูํสากล 

1. การสํงเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) และยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าอาหารปลอดภัยเพื่อการแขํงขันทางการค๎า 
และสํงออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร๎างและเพิ่มมูลคําให๎แกํผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบสารการตลาดสินค๎าอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาขนสํงสินค๎า และการบริหารจัดการสินค๎า (Logistics) 
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 7. การพัฒนาและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว สํงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
8. การพัฒนาศักยภาพประกอบการ ผู๎ประกอบการ และบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
9. การพัฒนาด๎านสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
10. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 11. สร๎างกระแสนิยมรักความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง 
12. สร๎างความรํวมมือประชาชนและพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
13. สร๎างและพัฒนาระบบเครือขํายความรํวมมือการอนุรักษ์แหลํงน้ าของชุมชนและบริหารจัดการน้ า 
14. สนับสนุนการอนุรักษ์ปุาโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
15. สํงเสริมธุรกิจการปลูกไม๎เศรษฐกิจอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย 
16. การสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน 
17. การสร๎างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทูนสถาบัน 
18. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสังคม และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
19. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลสุขภาพตามกลุํมวัย การมีงานท ามีรายได๎ และชีวิตครอบครัวอบอุํน 
20.การบริหารจัดการพื้นที่ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความรํวมมือ สร๎าง
ความเข๎มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
21. การเตรียมความพร๎อมของประชาชนให๎มีจิตส านึกด๎านความมั่นคง 

22. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา และกีฬา 
23. การพัฒนาศักยภาพความพร๎อมของบุคลากร โดยสํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา 

1. เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก และเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจจังหวัด 

2. เพิ่มรายได๎จากการทํองเท่ียวและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่น 
 

3. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค๎าง 
4 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นธรรมภายใต๎การมี

สํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
6. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต ให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุํน 
ชุมชนเข๎มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

9. การยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 
 
 

5. การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 

7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

8. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข๎าสูํมาตรฐานสากล 

 

   ค่านิยม "ซื่อสัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์” 
 

24.การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 
25. การสํงเสริมการท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
26. การติดตามประเมินผลการพัฒนาจังหวัดอยํางตํอเนื่อง 
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 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
   “องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด๎านแหลํงผลิตอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน  เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการทํองเที่ยว โดยใช๎ทรัพยากรธรรมชาติ
อยํางยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี” 
  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด๎วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการสํงออก 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 พัฒนาระบบการแ ปรรูปและเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ
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 ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในจังหวัดให๎
เอ้ืออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิม พระเกียรติฯ 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 สํงเสริมพัฒนาระบบข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
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 สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสนั บสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมให๎กีฬาอยูํในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด๎านกีฬาสูํความ 
เป็นเลิศ 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 พัฒนากีฬาข้ันพืน้ฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    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 าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อ
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 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดี ได๎มาตรฐาน 
ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
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. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลวังหว้า 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“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 โดยให๎ ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมใน
การบริหารท๎องถิ่น 
 ๖. สํงเสริมและพัฒนาโครงขํายการขนสํง การคมนาคม ให๎ได๎มาตรฐาน และเพียงพอตํอความต๎องการ
ของประชาชน 
 

2.4 ตัวช้ีวัด (KPIs) มีดังนี้ 
  1. จ านวนกลุํมอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนสินค๎าการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
  3. จ านวนผลผลิตด๎านการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔. จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการฟื้นฟูยิ่งขึ้น 
  6. จ านวนการก าจัดขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น 
  7. จ านวนประชากรได๎รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมข้ึน 
  8. จ านวนประชากรได๎รับการสํงเสริมสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  9. จ านวนประชากรได๎รับการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยที่ดีขึ้น 
  10. จ านวนประชากรหํางไกลยาเสพติดมากยิ่งขึ้น 
  11. จ านวนเด็กและเยาวชนได๎รับการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
  12. ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่นได๎รับการสํงเสริมเพ่ิมข้ึน 
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  13. กิจกรรมการกีฬาได๎รับการสํงเสริมมากยิ่งขึ้น 
  14. ความพร๎อมในการเข๎าสูํความเป็นประชาคมอาเซียน 
  15. การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีข้ึน 
  16. จ านวนประชาชนได๎รับการบริการที่ดีขึ้น 
  17. บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ได๎รับการพัฒนาในการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
  18. จ านวนโครงสร๎างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น 
  19. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได๎รับการปรับปรุงให๎ดีขึ้น 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
 ๑. ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึนและความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
 ๒. เพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร และสํงเสริมเศรษฐกิจให๎เข๎มแข็ง 
 ๓. สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์   
 ๔. สํงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม 
 ๕. ประชาชนอยูํในสังคมอยํางสงบสุข ชุมชนเข๎มแข็งและอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 
 ๖. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น และพัฒนากีฬาสูํ
ความเป็นเลิศ 
 ๗. ประชาชนได๎รับการบริการจากภาครัฐอยํางท่ัวถึง 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. เพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการแกํประชาชน 
 17. พัฒนาบุคลากรและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานอยํางมีคุณภาพและเหมาะสม  
 18. พัฒนาการกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน 
 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 คน ชรา และผู๎ด๎อยโอกาส ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔. การพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และสํงเสริมการ
กีฬาให๎แกํเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
 ๕. การพัฒนาด๎านการบริหารและการปกครองตามหลักบริหารจัดการบ๎ านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมี
สํวนรํวมของประชาชน 
 ๖. การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ
ตํอความต๎องการของประชาชน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 

12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยงกันอยํางชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งการก าหนดป ระเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํ  พร๎อมทั้งเสริมสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให๎สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได๎อยํางเหมาะสม โดยให๎ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากรท่ีมีอยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็ นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 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 เพื่อใช๎เป็นกรอบในการ
วางแผนและพัฒนาต าบลตํอไป 
 

จุดแข็ง (Strength – S) 
ด้านเศรษฐกิจ 
  1. พ้ืนที่ในต าบลวังหว๎า เป็นพ้ืนที่ราบติดแมํน้ าและมีระบบชลประทานที่ดีเหมาะสมแกํการเกษตร 
สภาพดินเหมาะแกํการเพาะปลูก 
  2. ประชาชนในพื้นท่ีมีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎เป็นสํวนมาก 

๓. เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพ ท าไรํ ท านา ซึ่งถือเป็นรากฐานของคน
ในชุมชน 

๔. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 
 

ด้านสังคม 
  1. พ้ืนที่การปกครองในเขตเทศบาลต าบลวังหว๎ามีพ้ืนที่ไมํมาก ท าให๎งํายตํอการบริหาร 
  2. ราษฎรในชุมชนไมํหนาแนํนสํวนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดตํอประสานงานในการท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตําง ๆ 

3. มีศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใ จของคนในชุมชนมีวัฒนธรรม ป ระเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นท่ีใช๎ในการด ารงชีวิต 

๔. มีปราชญ์ชาวบ๎านที่สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นตามแนวพระราชด าริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ชํวยเหลือกันในชุมชน ทั้งด๎านการดูแลสุขภาพ ด๎านอาชีพและการใช๎
ประโยชน์สาธารณะรํวมกัน 
  ๖. ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๗. ประชาชนมีความรักสามัคคี มีความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 

ด้านการศึกษา 
  1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายด าเนินงานชัดเจน  สํงผลให๎สามารถน าเป็นทิศทางใน
การจัดการศึกษาได๎อยํางถูกต๎อง 

2. บุคลากร  ตั้งใจท างานอยํางเต็มความสามารถ  สํงผลให๎การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3. ครู มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอยํางที่ดีมีความสามัคคี และมีการท างานเป็นหมูํคณะ 
 



- 39 - 
 

4. การจัดสรรงบประมาณส าหรับซื้ออุปกรณ์ การเรียนการสอนมีเพียงพอกับความต๎องการ  
5. สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
6. มีการมอบหมายหน๎าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปตามโครงสร๎าง 

 

ด้านผังเมือง 
1. มีระเบียบ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นหมวดหมูํไมํซ้ าซ๎อน 
2. มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ (MIS) เพ่ือชํวยสนับสนุนการ 

ปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ 
3. หนํวยงานสามารถประสานงานรํวมมือกับหนํวยงานอื่น ๆ ในพ้ืน  

 

ด้านเทคโนโลยี 
  1. มีความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. สามารถน าความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งการด าเนินชีวิตประจ าวันและ
การท างานในอนาคตได๎ 
  3. โปรแกรมส าเร็จรูปตําง ๆ สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการท างานท าให๎ การท างาน รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. พ้ืนที่ต าบลวังหว๎ามีดินและน้ าทีม่ีคุณภาพท่ีดี  
  2. ทรัพยากรธรรมชาติของต าบลวังหว๎ามีความอุดมสมบูรณ์ดี 
 

จุดอ่อน (Weekness – W) 
ด้านเศรษฐกิจ 
  1. การจ๎างงานในพ้ืนที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
  2. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล๎ง ในชํวงฤดูแล๎ง และปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีบางสํวน 
 

ด้านสังคม 
  1. ประชาชนบางสํวนยังขาดความรํวมมือในการพัฒนากับภาครัฐ 

๒. เป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพรํระบาดของยาเสพติดในกลุํมเยาวชนอยํางแพรํหลาย 
๓. ประชาชนในต าบลขาดการมีสํวนรํวมในการท ากิจกรรมสาธารณะ 

  4. งบประมาณท่ีได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอตํอความต๎องการพัฒนาของท๎องถิ่น 
 

ด้านการศึกษา 
1. บุคลากรบางสํวนขาดความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหมํ 
2. บุคลากรใช๎เทคนิควิธีการสอนยังไมํหลากหลาย 
3. การประสานงานกับหนํวยราชการ ด๎านการศึกษาในพื้นที่ยังไมํสามารถประสานความรํวมมือได๎

อยํางเต็มที่ในการพัฒนาด๎านการศึกษา 
4. การติดตามและประเมินผลยังไมํตํอเนื่อง 

 

ด้านผังเมือง 
1. แผนงานโครงสร๎างพ้ืนฐานขาดการบูรณาการกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

  2. ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในพื้นท่ีบางสํวน ยังพัฒนาไมํท่ัวถึง เชํน ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ า                 
ระบบประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
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ด้านเทคโนโลยี 
1. อุปกรณ์ทางด๎านเทคโนโลยีไมํเพียงพอ จึงไมํเอ้ืออ านวยตํอการท างาน 
2. ประสบการณ์ในด๎านการใช๎เทคโนโลยีอาจมีไมํเทํากัน 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. บางพ้ืนทีไ่มํมีแหลํงน้ าในการท าการเกษตร 
  2. น้ าในการท าการเกษตรมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการ 
 

โอกาส (Opportunity – O) 
ด้านเศรษฐกิจ 
  1. มีสถานที่ใกล๎เคียงส าหรับจ าหนํายสินค๎าในชุมชน และผลิตผลทางการเกษตร 
  2. รัฐบาลให๎ความส าคัญและสํงเสริมการท าการเกษตรและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  
  3. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน๎นการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช๎ในการผลิต โดยให๎
ความส าคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 

4. ต าบลวังหว๎าอยูํในโซนแหลํงผลิตอาหาร เชํน ข๎าว เผือก มัน สามารถแปรรูปและสํงออกได๎ 
5. ต าบลวังหว๎ามีพ้ืนที่เหมาะสมแกํการท าการเกษตรเพราะมีระบบชลประทานที่ดีมีน้ าตลอดท้ังปี  
 

ด้านสังคม 
  1. มีศาสนสถานในพื้นที่ จัดกิจกรรมสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น  
  2. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
  3. สํงเสริมการเรียนรู๎คํานิยม 12 ประการให๎แกํเด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 

4. สภาพสังคมอยูํอยํางสงบสุขชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  

  5. การสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาและบูรณาการรํวมกันทุกภาคสํวน  
6. ต าบลวังหว๎ามีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

 

ด้านการศึกษา 
1. เทศบาลต าบลวังหว๎า ให๎ความสนใจและสนับสนุนด๎านการศึกษาและงบประมาณอยํางตํอเนื่อง   
2. ผู๎ปกครอง และชุมชน เห็นความส าคัญด๎านการศึกษาและให๎การสํงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับนโยบาย

ด๎านการจัดการศึกษามากขึ้น 
3. ให๎ความส าคัญกับการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  (AEC) 
4. ชุมชนและหนํวยงานท๎องถิ่นรํวมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่นสํงผลให๎

นักเรียนมีแหลํงการศึกษาและท าให๎นักเรียนมีแบบอยํางที่ดี 
 

ด้านผังเมือง 
1. เทศบาลให๎ความส าคัญด๎านความปลอดภัยในการสัญจร ให๎ความส าคัญกับการลดอุบัติเหตุจราจรให๎

เหลือน๎อยที่สุด  
2. ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคม 
3. เทศบาลให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
 

ด้านเทคโนโลยี 
1. ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหลํงเรียนรู๎มากขึ้น ชํวยให๎ท างานได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น 

สะดวกตํอการปฏิบัติงานและติดตํอสื่อสาร  
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2. เครื่องมือสื่อสารในการติดตํอสะดวกรวดเร็วทันสมัย  

3. เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการสื่อสารก าลังเป็นที่นิยม สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ทั้งการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันและการท างาน 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1. การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร๎างความ
เข๎มแข็งในการแขํงขันอยํางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  
 

อุปสรรค (Threat – T) 
ด้านเศรษฐกิจ 
  1. ปัญหาคําครองชีพสูง ท าให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยด าเนินชีวิตคํอนข๎างยากล าบาก 
  2. ปัญหาต๎นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสํงผลตํอราคาสินค๎าที่ปรับตัวสูงขึ้น 

๓. เกษตรกรสํวนใหญํขาดองค์ความรู๎ในการบริหารและพัฒนาทางการเกษตรเพ่ือรองรับกับการ
แขํงขันในอนาคต 

 

ด้านสังคม 
1. ประชาชนสํวนใหญํประกอบอาชีพรับจ๎าง ไมํมีเวลาให๎บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใสํในเรื่องความ

ประพฤติและเรื่องการเรียน  

  2. สภาพปัญหาความเป็นอยูํทางครอบครัวและสังคมเปลี่ยนแปลง ท าให๎คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม
อันดีของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา ผู๎ทุพลภาพ เด็กก าพร๎า และปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมตามมา 
  3. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมตํางชาติ ท าให๎เสี่ยงตํอโรคเรื้อรัง และสุขภาพอํอนแอ 
  4. ปัญหาการขาดความรู๎ความเข๎าใจด๎านสาธารณสุข และขาดความรํวมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
 

ด้านการศึกษา 
  1. การด าเนินการด๎านการศึกษาไมํสอดคล๎อง กฎ ระเบียบของ อปท. 

2. บุคลากรขาดความช านาญในการใช๎เทคโนโลยีการศึกษา 
3. อุปกรณ์ท่ีใช๎ในการจัดการเรียนการสอนไมํเพียงพอ  และไมํทันสมัย 

 

ด้านผังเมือง 
1. การปรับเปลี่ยนแผนงานให๎สอดคล๎องกับนโยบายที่เปลี่ยนแปลง ท าให๎เกิดความไมํตํอเนื่องในบาง

โครงการ 
2. งบประมาณท่ีได๎รับการจัดสรรมีแนวโน๎มลดลงท าให๎มีผลกระทบตํอแผนพัฒนาฯ  

 

ด้านเทคโนโลยี 
1. สื่อเทคโนโลยีมีผลตํอพฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค์ และคํานิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยูํกับการ

ใช๎โทรศัพท์ไมํสนใจคนอื่นหรือสิ่งอ่ืน  

2. สื่อที่ได๎รับไมํเพียงพอกับความต๎องการของประชาชน 
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑. ปัจจัยภายนอกที่ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล๎ง  

  2. ปัญหาสภาวะแวดล๎อม กํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
สิ้นเปลือง  
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 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาพื้นที่ต าบลวังหว๎า                     
โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัง หว๎า  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลต าบลวังหว๎า  นั้น  ได๎ท าการประเมินสถ านการณ์สภาพแวดล๎อม
ภายนอกที่เก่ียวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลํงน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไมํ
พอเพียงและยังไมํได๎
มาตรฐาน 

- แหลํงน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหลํงน้ า
และมีน้ าประปาใช๎
อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟูาสํองสวํางทางและที่
สาธารณะยังไมํสามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได๎
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวํางเพียงพอ
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปูองกันการ
เกิดอาชญากรรมได ๎

๓) หมูํบ๎ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไมํ
เพียงพอ  

- ราง/ทํอระบายน้ า - พื้นที่ในเขตเทศบาล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได๎
สะดวก ไมํอุดตัน ไมํ
สํงกลิ่นเหม็นกํอความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบํอ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตเทศบาล 

- มีถนนให๎ประชาชน
ได๎สัญจรไปมาสะดวก  

5) ประชาชนต๎องการ
เส๎นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ เทศบาลไมํ
สามารถด าเนินการได๎
เนื่องจากงบประมาณมีไมํ
เพียงพอ  

- เส๎นทางคมนาคม - เส๎นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต๎องการให๎ด าเนินการ 

- มีเส๎นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได๎รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ โรคระบาด โรคติดตํอ 

- ด๎านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล ในพื้นทีไ่มํมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหมํ  โรคระบาด  
โรคติดตํอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน๎มที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุํมเสี่ยง
และผู๎ปุวย 

๓) ปริมาณขยะและน้ าเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ในเขตเทศบาล - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให๎หมด
ด๎วยวิธีการที่ถูกต๎อง 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได๎
ถูกต๎อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยูํอาศัยไมํมั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูํอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได๎รับความเดือนร๎อน
เรื่องที่อยูํอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได๎รับความชํวยเหลือ
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให๎
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ๎านเรือนท าให๎เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตเทศบาล - ควบคุมการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไมํเกิดปัญหาจาก
การกํอสร๎างอาคาร 

7) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภคน้ าทีย่ังไมํสะอาดและมี
สิ่งเจือปน เชํน จากน้ าฝน น้ า
ที่ไมํได๎คุณภาพ มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมํพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมํได๎รับการศึกษาตํอ
ในระดับที่สูงกวําขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได๎รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลําเรียน 

๒) เด็กและผู๎สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู๎สูงอายุอยูํตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู๎สูงอายุและเด็กใน
เขตเทศบาล 

- ผู๎สูงอายุและเด็กได๎รับ
การดูแลที่ดี 

๓) ผู๎พิการไมํได๎รับความ
ชํวยเหลือในด ารงชีวิต 

- ผู๎พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู๎พิการได๎รับความ
ชํวยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุํนติดเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล๎า สาเสพติด 
และท๎องกํอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุํนใน
เขตเทศบาล 

- เยาวชนและวัยรุํนมี
อนาคตที่ดี 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมํมีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได๎
เอง 

๒) ขาดแหลํงเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลํงเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหนํายสินค๎า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร๎านค๎าแผงลอย - ร๎านค๎าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหนํายสินค๎า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนสํงผลผลิตไกลจากแหลํงรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) คําแรงต่ า คําครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ๎างงาน 

- ผู๎ประกอบอาชีพ
รับจ๎าง 

- คําแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับคําครอง
ชีพ มีการจ๎างงานมาก
ขึ้น 

6) ในเขตเทศบาล ไมํมีแหลํง
ทํองเที่ยวและกิจกรรมการ
ทํองเที่ยว 

- การทํองเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหลํงทองเที่ยวใน
เขตเทศบาล และ
สํงเสริมกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให๎เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได๎ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชํน ติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ
เพื่อเตือนให๎
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและสํวน
ราชการ 

- มีการปูองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและ
สํวนราชการ  

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากข้ึนสํงกลิ่นเหม็น
ร าคาญ 

- สิ่งแวดล๎อม - ผู๎ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสัตวไ์ด๎โดยไมํสํงผล
กระทบตํอชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกยํอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ๎าน
ในโอกาสตํางๆ เพื่อ
เป็นตัวอยาํงแกํ
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ไมํ
ถูกลืมและคงอยูํสืบไป 

 
 



 

ส่วนที่ 3 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ
 

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 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

5 การพัฒนาด๎านการ
บริหารจัดการที่ดีเพ่ือ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 

ด๎านบริหาร
ทั่วไป 
ด๎านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 
ด๎านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
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 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 11 แผนงาน 1 ส านัก 4 กอง 1 ส านัก 
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๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี 2565 รวม  5  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) 

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 

 
 

3 
2 

 
 

60,000 
72,000 

 
 

15 
10 

 

 
 

300,000 
360,000 

รวม 5 132,000 5 132,000 5 132,000 5 132,000 5 132,000 25 660,000 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยวโดย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
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 
2 

 
 
 

30,000 
50,000 

150,000 

 
 
 

1 
1 
2 

 
 
 

30,000 
50,000 

150,000 

 
 
 

1 
1 
2 

 
 
 

30,000 
50,000 

150,000 

 
 
 

5 
5 
8 
 

 
 
 

150,000 
750,000 

1,450,000 

รวม 3 830,000 3 830,000 4 230,000 4 230,000 4 230,000 18 2,350,000 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี 2565 รวม  5  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
     แผนงานการรักษาความสงบ  
        ภายใน 
     แผนงานสาธารณสุข 
     แผนงานสังคมสงเคราะห ์
     แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ 
        ชุมชน 
     แผนงานงบกลาง 
 

 
 
 

2 
 

26 
3 

10 
 

4 

 
 
 

60,000 
 

712,500 
40,000 

290,000 
 

11,530,000 

 
 
 

2 
 

25 
3 
9 
 

4 

 
 
 

60,000 
 

712,500 
40,000 

190,000 
 

11,530,000 

 
 
 

3 
 

25 
3 
9 
 

4 

 
 
 

80,000 
 

712,500 
40,000 

190,000 
 

11,630,000 

 
 
 

3 
 

26 
3 
9 
 

4 

 
 
 

80,000 
 

830,500 
40,000 

190,000 
 

11,630,000 

 
 
 

3 
 

26 
3 
9 
 

4 

 
 
 

80,000 
 

830,500 
40,000 

190,000 
 

11,630,000 

 
 
 

13 
 

128 
15 
46 

 
20 

 
 
 

360,000 
 

3,798,500 
200,000 

1,050,000 
 

57,950,000 

รวม 45 12,632,500 43 12,532,500 44 12,652,500 45 12,770,500 45 12,770,500 222 63,358,500 
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น และการกีฬา 
     แผนงานการศึกษา 
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
         นันทนาการ 
 

 
 
 

21 
7 

 
 
 

2,955,500 
240,000 

 
 
 

20 
7 
 

 
 
 

2,623,000 
240,000 

 
 
 

18 
7 
 

 
 
 

2,450,500 
240,000 

 
 
 

17 
7 

 
 
 

2,300,500 
240,000 

 
 
 

16 
7 

 
 
 

2,294,000 
240,000 

 
 
 

92 
35 

 
 
 

12,623,500 
1,200,000 

รวม 28 3,195,500 27 2,863,000 25 2,690,500 24 2,540,500 23 2,534,000 127 13,823,500 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี 2565 รวม  5  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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     แผนงานการรักษาความสงบ 
        ภายใน 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

7 
- 
 
- 
3 

 
 

2,244,000 
- 
 
- 

23,600,000 

 
 

8 
- 
 

1 
4 

 
 

1,560,500 
- 

 
2,400,000 

25,400,000 

 
 

6 
1 
 
- 
- 

 
 

1,457,000 
2,200,000 

 
- 
- 

 
 

8 
1 
 
- 
2 

 
 

2,344,000 
2,500,000 

 
- 

23,000,000 

 
 

6 
- 
 

1 
3 

 
 

1,457,000 
- 

 
2,400,000 
3,000,000 

 
 

35 
2 
 

2 
12 

 

 
 

9,062,500 
4,700,000 

 
4,800,000 

75,000,000 

รวม 10 25,844,000 13 29,360,500 7 3,657,000 11 27,844,000 10 6,857,000 51 93,562,500 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
     แผนงานเคหะและชุมชน 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

1 
4 

 
 

50,000 
5,000,000 

 
 

1 
7 

 
 

50,000 
5,100,000 

 
 

1 
3 

 
 

50,000 
5,000,000 

 
 

2 
5 

 
 

550,000 
5,000,000 

 
 
1 
7 

 
 

50,000 
5,000,000 

 

 
 

6 
26 

 
 

750,000 
25,100,000 

รวม 5 5,050,000 8 5,150,000 4 5,050,000 7 5,550,000 8 5,050,000 32 25,850,000 
รวมทั้งสิ้น 96 47,684,000 99 50,868,000 89 24,412,000 96 49,067,000 95 27,573,500 475 199,604,500 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมอาชีพระยะ
สั้น ให๎กับ เด็กและเยาวชน 
สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ประชาชนต าบลวังหว๎า   

เพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎
ของชุมชนให๎เกิดการสร๎าง
อาชีพ สร๎างรายได๎ใน
ชุมชน 

เด็กและเยาวชน สตรี 
ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ประชาชนต าบลวังหว๎า   

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีรายได๎ 
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ 

กองการศึกษา 
 
 

 

๒ โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนกลุํมอาชีพในต าบล
วังหว๎า   

เพื่อสํงเสริมให๎เกิดการ
สร๎างรายได๎และทุน
หมุนเวียนภายในชุมชน 

กลุํมอาชีพในต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีรายได๎
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได๎ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุํมอาชีพ  
ของต าบลวังหว๎า 

1. เพื่อให๎กลุํมมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสูํ
สินค๎า OTOP  
2. เพื่อพัฒนากลุํมอาชีพ
เดิม 

กลุํมอาชีพในต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

มีการบริหาร
จัดการกลุํมที่ดี 
มีสินค๎า OTOP 
เป็นสินค๎า
ประจ าต าบล 

กองการศึกษา 
 
 

 

รวม   3   โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

๑.๒ แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกผักข๎างบ๎าน เพื่อถํายทอดความรู๎ตาม
กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร และลดรายจําย
ในครัวเรือน 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 
 

๒2,๐๐๐ 
 

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

ลดรายจํายใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
 

๒ โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพื่อสร๎างรายได๎ใน
ครัวเรือนโดยมีการผลิต
ถํานอัดแทํงและจ าหนําย
เป็นการสร๎างมูลคําให๎กับ
ผลิตภัณฑ์ 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า  

50,๐๐๐ 
 

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

ผลิตภัณฑ์มี
มูลคําเพิ่มและ
สร๎างรายได๎
ให๎กับครัวเรือน 

ส านักปลัด 
 
 

 

รวม   2  โครงการ - - 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 - - - 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ให้เกิดความสมดุล 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.๑ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซื้อถังขยะ เพื่อให๎มีที่รองรับขยะ 
มูลฝอยเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 
 

๓0,๐๐๐ 
 

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

มีท่ีรองรับขยะ
มูลฝอยท่ี
เพียงพอตํอ
ความต๎องการ
ของประชาชน 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม   1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ให้เกิดความสมดุล 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยได๎
อยํางถูกวิธี 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 
ก าจัดขยะอยํางถูกวิธี 

๓00,๐๐๐ 
 

๓00,๐๐๐ 50,000 50,๐๐๐ 50,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ได๎
ด าเนิน 
การ 

พื้นที่ต าบล 
วังหว๎าได๎มี
ระบบการ
จัดการขยะมูล
ฝอยได๎อยําง
ถูกวิธี 
 

กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม   1  โครงการ - - 300,000 300,000 50,000 50,000 50,000 - - - 

 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   ให้เกิดความสมดุล 
    ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวบึงหนองจอก 

เพื่อเป็นการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยงบึงหนองจอกให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวของ
ต าบลวังหว๎า 

แหลํงทํองเที่ยว 
บึงหนองจอก 

500,๐๐๐ 
 

500,๐๐๐ 100,000 100,๐๐๐ 100,๐๐๐ จ านวน
นักทํอง-
เที่ยว 

บึงหนองจอกเป็น
แหลํงทํองเท่ียวท่ี
ได๎รับการยอมรับ
และมีประชาชน
มาทํองเท่ียวเป็น
จ านวนมาก 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบล 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในต าบลวังหว๎าให๎เป็น
แหลํงทํองเที่ยวและท าให๎
ดูเป็นระเบียบเรียบร๎อย 

พื้นทีต่ าบลวังหว๎า - - 50,000 50,๐๐๐ 
 

50,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ภูมิทัศน์ต าบล 
วังหว๎าดูเป็น
ระเบียบเรียบ 
ร๎อยมีบรรยากาศ
ที่ดี ทิวทัศน์ดู
สวยงาม 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

รวม   2  โครงการ - - 500,000 500,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการตั้งหนํวย
บริการชํวงเทศกาล 
ตําง ๆ  

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกซ๎อมแผน
ปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

สมาชิกสภาเทศบาล, 
อปพร., เด็ก, เยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนมีความ
พร๎อมและทักษะ
ในการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 
 

3 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาจุดเสี่ยง 
ทางถนน 

1. เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
2. ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรวม
ในการจัดระเบียบจราจร 

พื้นทีต่ าบลวังหว๎า - - 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนได๎ 

ส านักปลัด 

รวม   3  โครงการ - - 60,000 60,000 80,000 80,000 80,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานบริการ
สาธารณสุขในหมูํบ๎าน 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

๕๒,๕๐๐ 
 

๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ ๕๒,๕๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

สนับสนุนการ
บริการ
สาธารณสุขมูล
ฐานของต าบล 
วังหว๎า 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการพัฒนาเครือขําย
และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปูองกันโรคไข๎เลือดออก 

เพื่อปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก โดยการ
ก าจัดยุงลายและพาหะน า
โรค  

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๙5,๐๐๐ 
 

๙5,๐๐๐ ๙5,๐๐๐ ๙5,๐๐๐ ๙5,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชน
ปลอดภัยและ
หํางไกลจากโรค
ไข๎เลือดออก 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานและความดัน
โลหิต 

เพื่อคัดกรองโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตให๎กับ
ประชาชน 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

45,๐๐๐ 
 

45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ 45,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนได๎รับ
การตรวจคัด
กรอง
โรคเบาหวาน
และความดันฯ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าและคุมก าเนิดสุนัข
และแมว 

เพื่อปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
และคุมก าเนิดสุนัขและ
แมว 

สุนัขและแมวในต าบล
วังหว๎า 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

สุนัขและแมวใน
ต าบลวังหว๎า
ได๎รับการดูแล
และคุมก าเนิด 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการสํงเสริมการออก
ก าลังกาย 

เพื่อให๎ประชาชนในต าบล
ได๎ออกก าลังกายมากขึ้น 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

21,๐๐๐ 
 

21,๐๐๐ 21,๐๐๐ 21,๐๐๐ 21,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนใน
ต าบลมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง
ยิ่งข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการสตรีปลอดภัย
หํางไกลมะเร็ง 

เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเต๎านม 

สตรีในต าบลวังหว๎า ๒5,๐๐๐ 
 

๒5,๐๐๐ ๒5,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

สตรีได๎รับการ
ตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก
และมะเร็งเต๎า
นม 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการตรวจคัดกรองต๎อ
กระจก 

เพื่อเป็นการตรวจคัดกรอง
ต๎อกระจกเพื่อรับการ
รักษาได๎ทัน 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

10,๐๐๐ 
 

10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนได๎รับ
การตรวจคัด
กรองต๎อกระจก
และรักษาได๎ทัน 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร๎างเสริม
สุขภาพผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 

เพื่อให๎ผู๎ปุวยโรคเรื้อรังมี
ความรู๎ความเข๎าใจ และ
สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสร๎างเสริม
สุขภาพได๎ 

กลุํมผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎ปุวยโรคเรื้อรัง
ได๎รับการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการสํงเสริมสุขภาพ
ชํองปากผู๎สูงอายุ 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีความรู๎ 
ในการดูแลสุขภาพชํอง
ปาก และได๎รับการตรวจ
สุขภาพชํองปาก 

ผู๎สูงอายุในต าบลวังหว๎า 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุมี
ความรู๎ ในการ
ดูแลสุขภาพชํอง
ปาก  

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖0 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการสํงเสริมทันต
สุขภาพเด็กและเยาวชน 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมี
ความรู๎ในการดูแลสุขภาพ
ชํองปากและได๎รับการ
ตรวจสุขภาพชํองปาก 

เด็กและเยาวชน 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู๎ในการ
ดูแลสุขภาพชํอง
ปาก 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการสํงเสริมทันต
สุขภาพเด็กปฐมวัย 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมีความรู๎
ในการดูแลสุขภาพชํอง
ปากและได๎รับการตรวจ
สุขภาพชํองปาก 

เด็กปฐมวัย 10,000 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัยมี
ความรู๎ในการ
ดูแลสุขภาพชํอง
ปาก 

กองสาธารณสุขฯ 

12 โครงการเกษตรกรปลอดภัย
จากอันตรายของสารเคมี 

เพื่อตรวจวัดปริมาณ
สารพิษในรํางกาย
เกษตรกรและประชาชน
กลุํมเสี่ยง 

เกษตรกรและ
ประชาชน 
ในต าบลวังหว๎า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ได๎รับการ
ตรวจวัดปริมาณ
สารพิษใน
รํางกาย 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖1 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการสายใยรักแหํง
ครอบครัว 

เพื่อสํงเสริมการเลี้ยงลูก
ด๎วยนมแมํ 

แมํและเด็กในต าบล 
วังหว๎า 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

แมํและเด็กได๎รับ
ความรักความ
อบอุํนใน
ครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการประชาชน
ปลอดภัยใสํใจการบริโภค 

เพื่อเสริมสร๎างความรู๎และ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู๎ประกอบการร๎าน
จ าหนํายอาหารให๎มีความ
สะอาดและปลอดภัยตํอ
ผู๎บริโภค 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัย
และใสํใจในการ
บริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการดูแลสุขภาพกายใจ
หํวงใยผู๎พิการ 

เพื่อให๎ผู๎พิการได๎รับการ
ดูแลเอาใจใสํในด๎านชีวิต
ความเป็นอยูํ 

ผู๎พิการในต าบลวังหว๎า ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ 30,000 
 

30,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖2 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑6 โครงการดูแลสุขภาพจิต 
สํงเสริมชีวิตประชาชน 

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี และได๎รับการ
คัดกรองภาวะซึมเศร๎า 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

14,000 
 

14,000 
 

14,000 
 

14,000 
 

14,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

๑7 โครงการรักปลอดภัย ไมํ
ตั้งครรภ์กํอนวัยอันควร 

เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องเพศศึกษา ทักษะการ
จัดการกับสถานการณ์ทาง
เพศ และโรคติดตํอทาง
เพศสัมพันธ์ 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 
 

20,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชน
มีความรู๎ ความ
เข๎าใจและวิธี
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ 

กองสาธารณสุขฯ 

๑8 โครงการวัยรุํน วัยใส 
หํางไกลยาเสพติด 

เพื่อรณรงค์ปูองกันปัญหายา
เสพติด 

เด็กและเยาวชนใน
ต าบลวังหว๎า 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนินการ 

เด็กและเยาวชน
หํางไกลจากยา
เสพติด 

กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการควบคุมปูองกัน
โรคติดตํอกรณีที่มีผู๎ปุวย 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอในชุมชน 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๑5,๐๐๐ 
 

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

มีการปูองกัน
และควบคุม
โรคติดตํอใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖3 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ๎าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ตามจ านวนประชากรสุนัข/
แมว ทั้งที่มีเจ๎าของ และไมํมี
เจ๎าของจากการส ารวจใน
เขตต าบลวังหว๎า 

ฉีดวัคซีนปูองกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ๎า
ให๎กับประชากรสัตว์ใน
ต าบลวังหว๎า  
(ตัวละ 30 บาท) 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

50,0๐๐ 
 

จ านวน
สุนัข/แมว
ได๎รับการ
ฉีดวัคซีน 

ประชากรสุนัข
และแมวท่ีได๎
ส ารวจและขึ้น
ทะเบียนได๎รับ
การฉีดวัคซีน 

กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการส ารวจข๎อมูล
จ านวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ๎าตามพระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ๎าลูก
เธอเจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมาร ี

เพื่อส ารวจข๎อมูลจ านวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ในเขต
ต าบลวังหว๎า โดยท าการ
ส ารวจปีละ 2 ครั้ง 
ครั้งแรกภายในเดือนมีนาคม 
และครั้งท่ี 2 ภายในเดือน
สิงหาคม 

ส ารวจข๎อมูลและขึ้น
ทะเบียนจ านวนสัตว์ใน
ต าบลวังหว๎า โดยท า
การส ารวจปีละ 2 ครั้ง  
ตัวละ 3 บาทตํอครั้ง  
ของการส ารวจและขึ้น
ทะเบียน (ปีละ 6 บาท) 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

10,0๐๐ 
 

จ านวน
สุนัข/แมว
ได๎รับการ
ส ารวจ
และขึ้น
ทะเบียน 

ประชากรสุนัข
และแมวได๎รับ
การส ารวจและ
ขึ้นทะเบียนทั้งที่
มีเจ๎าของและไมํ
มีเจ๎าของ 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖4 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัย
มะเร็งเต๎านม บูรณาการ
รํวมกันของหมูํที่ ๑, ๒ 
และหมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เรื่องมะเร็งเต๎านมและ
สามารถถํายทอดทักษะใน
การตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเอง และให๎สตรีอายุ 
30-70 ปี ได๎รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต๎านม 

บูรณาการรํวมกันของ
สตรีกลุํมเปูาหมายใน
พื้นที่ หมูํที่ 1, 2  
และหมูํที่ 7  
ต าบลวังหว๎า 
จ านวน 90 คน 

13,๕๐๐ - - - - สตรีกลุํม 
เปูาหมาย
สามารถ
ตรวจ
มะเร็งเต๎า
นมเบื้องต๎น
ได๎ด๎วย
ตนเอง 

สตรีกลุํม 
เปูาหมายได๎รับ
ความรู๎และมี
ทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

23 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยํา ต๎านภัย
มะเร็งเต๎านม บูรณาการ
รํวมกันของหมูํที่ 3, 4, 5 
และหมูํที่ 6  
 

เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎
เรื่องมะเร็งเต๎านมและ
สามารถถํายทอดทักษะใน
การตรวจเต๎านมด๎วย
ตนเอง และให๎สตรีอายุ 
30-70 ปี ได๎รับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต๎านม 

บูรณาการรํวมกันของ
สตรีกลุํมเปูาหมายใน
พื้นที่ หมูํที่ 3, 4, 5  
และหมูํที่ 6  
ต าบลวังหว๎า 
จ านวน 135 คน 

18,0๐๐ - - - - สตรีกลุํม 
เปูาหมาย
สามารถ
ตรวจ
มะเร็งเต๎า
นมเบื้องต๎น
ได๎ด๎วย
ตนเอง 

สตรีกลุํม 
เปูาหมายได๎รับ
ความรู๎และมี
ทักษะในการ
ตรวจมะเร็งเต๎า
นมด๎วยตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖5 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
บูรณาการรํวมกันของ 
หมูํที่ ๑, 2 และหมูํที่ 7  
 

เพื่อให๎ประชาชนทุก
หลังคาเรือนรู๎จักและได๎รับ
ประทานเกลือเสริม
ไอโอดีนเพื่อลดอัตราการ
เกิดภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน 

บูรณาการรํวมกันของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมูํที่ ๑, 2 และหมูํที่ 7 
ต าบลวังหว๎า 
จ านวน 200 คน 

34,500 
 

- - - - ประชาชน
ทุก
ครัวเรือนมี
การบริโภค
เกลือ
ไอโอดีนมี
คุณภาพ
และทั่วถึง 

ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนมี
คุณภาพอยูํใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการควบคุมการขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
บูรณาการรํวมกันของ 
หมูํที่ 3, 4, 5 และ 
หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนทุก
หลังคาเรือนรู๎จักและได๎รับ
ประทานเกลือเสริม
ไอโอดีนเพื่อลดอัตราการ
เกิดภาวะการขาดสาร
ไอโอดีน 

บูรณาการรํวมกันของ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมูํที่ 3, 4, 5 และ 
หมูํที่ 6 ต าบลวังหว๎า 
จ านวน 230 คน 

46,000 
 

- - - - ประชาชน
ทุก
ครัวเรือนมี
การบริโภค
เกลือ
ไอโอดีนมี
คุณภาพ
และทั่วถึง 

ประชาชนมีการ
บริโภคเกลือ
เสริมไอโอดีนมี
คุณภาพอยูํใน
เกณฑ์มาตรฐาน 

กองสาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖6 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการรณรงค์และ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด To 
Be Number One 
ทูลกระหมํอมหญิงอุบล
รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี บูรณาการ
รํวมกันของหมูํที่ ๑ - 7  

เพื่อรณรงค์และปูองกัน
เด็กและเยาวชนไมํยุํง
เกี่ยวกับยาเสพติดและ
สามารถในการเผยแพรํ
ความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับยา/สารเสพติด
และการปูองกันไปยัง
ครอบครัว ชุมชนและ
สังคมได ๎ 

บูรณาการรํวมกันของ
เด็กและเยาวชน  
หมูํที่ 1 - 7  
ต าบลวังหว๎า  
จ านวน 160 คน 

28,000 
 

- - - - เด็กและ
เยาวชนท่ี
เข๎าอบรม
รู๎จักโทษ
และให๎
หํางไกลยา
เสพติด
วิธีการ
ปูองกัน 

เด็กและเยาวชน
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
โทษยาเสพติด 
และเฝูาระวัง
ปูองกันการแพรํ
ระบาดของยา
เสพติดเข๎ามาสูํ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖7 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๗ โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จยํา 
ต๎านภัยมะเร็งเต๎านม  

1. รณรงค์ให๎ความร๎ูเรื่องมะเร็งเต๎านม 
กับ อสม. และสตรีอายุ 30-70 ปี 
2. เพื่อให๎สตรีอายุ 30-70 ปี ได๎รับ
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต๎านม 
3. เพื่อให๎ประชาชนสามารถถํายทอด
ทักษะในการตรวจเต๎านมด๎วยตนเอง 
ให๎แกํสตรีอายุ 30-70 ปี ได ๎

อสม. และสตรีอายุ 
30-70 ปี ในพ้ืนท่ี
ต าบลวังหว๎า จ านวน 
150 คน 

- 28,500 28,500 28,500 28,500 สตรีกลุํม 
เปูาหมาย
สามารถ
ตรวจมะเร็ง
เต๎านม
เบือ้งต๎นได๎
ด๎วยตนเอง 

สตรีกลุํม 
เปูาหมาย
ได๎รับความรู๎
และมีทักษะ
ในการตรวจ
มะเร็งเต๎านม
ด๎วยตนเอง 

กองสาธารณสุขฯ 
 

2๘ โครงการควบคุมการ
ขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี  

1 เพื่อให๎เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได๎รับประทานเกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 
2. เพื่อให๎หญิงต้ังครรภ์ได๎รับการ
ตรวจระดับไอโอดีนในปัสสาวะ 
3. เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะการขาด
สารไอโอดีน 
4. ทุกหลังคาเรือนร๎ูจักและใช๎เกลือ
เสริมไอโอดีน 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ต าบลวังหว๎า เข๎ารับ
การอบรม จ านวน 
390 คน 

- 
 

60,850 60,850 60,850 60,850 ประชาชน
ทุก
ครัวเรือนมี
การบริโภค
เกลือ
ไอโอดีนมี
คุณภาพ
และทั่วถึง 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ได๎รับประทาน
เกลือไอโอดีน
ในครัวเรือน 

กองสาธารณสุขฯ 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๖8 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๙ โครงการรณรงค์และ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 
To Be Number One 
ของทูลกระหมํอมหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี  

1. เพื่อรณรงค์และปูองกัน
เด็กและเยาวชนไมํยํุงเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
2. เพื่อให๎เด็กและเยาวชนมี
ความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด ทั้งในด๎านลักษณะ
และชนิดของสารเสพติด 
สถานการณ์การแพรํระบาด 
วิธีปูองกัน รวมทั้งการ
บ าบัดรักษาผู๎ติดยา/สารเสพ
ติด 
3. เพื่อให๎เด็กและเยาวชน มี
ความสามารถในการเผยแพรํ
ความร๎ูความเข๎าใจเกี่ยวกับยา
เสพติด/สารเสพติดและการ
ปูองกันไปยังครอบครัว 
ชุมชน และสังคมได๎  

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบลวังหว๎า  
จ านวน 100 คน 

- 
 

19,500 19,500 19,500 19,500 เด็กและ
เยาวชนท่ี
เข๎าอบรม
รู๎จักโทษ
และวิธีการ
ปูองกันให๎
หํางไกลยา
เสพติด 

เด็กและเยาวชน
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
โทษยาเสพติด 
และเฝูาระวัง
ปูองกันการแพรํ
ระบาดของยา
เสพติดเข๎ามาสูํ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 69 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๓๐ โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ในโครงการ
ตามพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

๑. เพื่อควบคุมและ
ปูองกันการติดเชื้อโรค
หนอนพยาธิ ในเด็กและ
เยาวชน 
๒. เพื่อให๎เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได๎รับ
ความรู๎ในการปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
หมูํที่ 1 - 7  
ต าบลวังหว๎า 
จ านวน ๒4๐ คน 

- 31,150 31,150 31,150 31,150 เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน
ได๎มีความรู๎
ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธ ิ

เด็ก เยาวชน 
ได๎รับการตรวจ
คัดกรอง และ
ประชาชน ได๎
ตระหนักถึง
พฤติกรรมการ
บริโภคที่
ปลอดภัย ไมํ
เสี่ยงตํอโรค
หนอนพยาธ ิ

กองสาธารณสุขฯ 
 

31 โครงการจัดซื้อเครื่องพํน
หมอกควัน 

เพื่อก าจัดแหลํงเพาะพันธ์ุ
ยุงลาย และก าจัดลูกน้ า
ยุงลายภายในบ๎าน ชุมชน 
วัด โรงเรียน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า - - - 118,000 118,000 จ านวน
เครื่องพํน
หมอกควัน 

ก าจัดแหลํง
เพาะพันธ์ุยุงลาย  
และลดอัตรา
การปุวยด๎วยโรค
ไข๎เลือดออกได ๎

กองสาธารณสุขฯ 

รวม   31  โครงการ - - 712,500 712,500 712,500 830,500 830,500 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 70 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสํงเสริมเพิ่ม
ความรู๎ ให๎ผู๎สูงอายุมีสุข
ภาวะที่ดีอยํางยั่งยืน    

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ ท้ังทางกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ผู๎สูงอายุของต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ท้ังกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

๒ โครงการสํงเสริมเพิ่ม
ความรู๎ ให๎คนพิการมีสุข
ภาวะที่ดีอยํางยั่งยืน    

เพื่อให๎คนพิการมีสุขภาวะที่
สมบูรณ์ ท้ังทางกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

คนพิการของต าบล 
วังหว๎า 

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

คนพิการมีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ท้ังกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสํงเสริมเพิ่ม
ความรู๎ ให๎ผู๎ปุวยเอดส์มี
สุขภาวะที่ดีอยํางยั่งยืน    

เพื่อให๎ผู๎ปุวยเอดส์มีสุขภาวะ
ที่สมบูรณ์ ท้ังทางกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ผู๎ปุวยเอดส์ของต าบล 
วังหว๎า 

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

ผู๎ปุวยเอดส์มีสุข
ภาวะที่สมบูรณ์
ท้ังกาย จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

รวม   3  โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาความรุนแรง
ตํอ เด็ก สตรี คนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และ บุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให๎ชุมชนมีสํวนรํวมใน
การปูองกัน แก๎ไขปัญหา
และสร๎างเครือขํายเฝูาระวัง
ในพื้นที่ 

เด็ก สตรี คนพิการ 
ผู๎สูงอายุ และ บุคคลใน
ครอบครัว 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ชุมชนมีสํวนรํวม
ในการปูองกัน
แก๎ไขปัญหาและ
มีเครือขํายเฝูา
ระวังในพื้นที่ 

กองการศึกษา 

2 โครงการ “ล๎อมรั้วด๎วยรัก  
ล๎อมรักด๎วยความรู”๎ 

เพื่อเพ่ิมทักษะการใช๎ชีวิตใน
การอยูํรํวมกันอยํางมี
ความสุข 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนต าบล
วังหว๎าอยูํ
รํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข 

กองการศึกษา 

3 โครงการ “ธรรมะอารมณ์
ดีสร๎างชีวีมีสุข” 

เพื่อสํงเสริมและพัฒนาให๎
ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ประชาชนท่ัวไปของต าบลวัง
หว๎า ใช๎ชีวิตในสังคมอยํางมี
ความสุข 

ผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลวังหว๎า 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนต าบล
วังหว๎าอยูํ
รํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการแขํงขันกีฬาและ
นันทนาการส าหรับ
ผู๎สูงอาย ุและผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อสร๎างการมีสํวนรํวมใน
การเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพและ
กระตุ๎นให๎ผู๎สูงอายุได๎แสดง
ความสามารถ และเห็น
คุณคําของตนเอง 

ผู๎สูงอาย ุและผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ผู๎สูงอายุ และ
ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ มี
สํวนรํวมในการ
ท ากิจกรรม
รํวมกัน 

กองการศึกษา 

5 โครงการเสริมสร๎างคุณคํา
ภูมิปัญญาผู๎สูงวัย 

เพื่อสนับสนุนให๎เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎จาก
ภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุ, แกนน าชุมชน 
และประชาชนท่ีสนใจ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ครอบครัว ชุมชน 
สังคม มีความ
ตระหนักใน
คุณคําของ
ผู๎สูงอายุ 

กองการศึกษา 

6 โครงการสํงเสริมเพิ่ม
ความรู๎ ให๎ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ 
คนพิการ และ ผู๎ปุวย
เอดส์     

เพื่อสร๎างรูปแบบการดูแล
และเกิดเครือขํายการดูแล
สุขภาพให๎กับผู๎สูงอายุ คน
พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ 

ผู๎สูงอายุ คนพิการ และ
ผู๎ปุวยเอดส์ 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

มีรูปแบบการ
ดูแลที่ถูกต๎อง
และเกิด
เครือขํายการ
ดูแลที่เพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติด
ในวัยรุํน 

เพื่อเผยแพรํความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพ
ติด แกํเด็กและเยาวชนในเขต
พื้นที่ต าบลวังหว๎า 

เด็กและเยาชนในเขต
พื้นที่ต าบลวังหว๎า 

2๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลวังหว๎า
ได๎รับความรู๎ความ
เข๎าใจในโทษของ
ยาเสพติด 

กองการศึกษา 

8 โครงการต าบลคนดีศรี
สุพรรณ 

เพื่อสํงเสริมประชาชนให๎มี
ความรู๎สึก ส านึก ในความเป็น
คนดีของสังคม 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๑๐๐,๐๐๐ - - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนมีส านึก
ในความเป็นคนดี
ของสังคม 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

9 โครงการสนับสนุนการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด จังหวัด
สุพรรณบุรี  

เพื่ออุดหนุนการด าเนินงาน
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพ
ติดของจังหวัดสุพรรณบุรีและ
ลดปัญหาการแพรํระบาดของ
ยาเสพติดให๎น๎อยลง  

เด็กและประชาชนท่ัว
ทุกพื้นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรี 

6๐,๐๐๐ 
 

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

สามารถระดม
ความรํวมมือจาก
ทุกภาคสํวนเพ่ือ
ด าเนินงาน
ปราบปราม
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขต
อ าเภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อรวบรวมข๎อมูลปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนและแจ๎งองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น เพื่อ
เป็นข๎อมูล ในการพิจารณา
ให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ี หรือประสาน
หนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง
ในการให๎ความชํวยเหลือ
ประชาชน 

สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
การบริหารงานของศูนย์
ปฏิบัติการรํวมในการ
ชํวยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขต 
อ าเภอศรีประจันต์  
จังหวัดสุพรรณบุร ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
โดยศูนย์
ปฏิบัติการ
รํวมฯ 
อ าเภอ 
ศรีประจันต์
จังหวัด
สุพรรณบุรี 

สามารถรวบรวม
ข๎อมูลปัญหาความ
ต๎องการของ
ประชาชน และแจ๎ง
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเพื่อเป็น
ข๎อมูลในการ
พิจารณาให๎ความ
ชํวยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน๎าที่ 
หรือประสาน
หนํวยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข๎องในการให๎
ความชํวยเหลือ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
 

รวม   10  โครงการ - - 290,000 190,000 190,000 190,000 190,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 75 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๕ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู๎สูงอายุ 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู๎สูงอายุ ในต าบล 
วังหว๎าได๎รับการดูแล 

10,๐00,๐๐๐ 
 

10,000,๐๐๐ 10,000,000 10,000,๐๐๐ 10,000,๐๐๐ จ านวน
ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังคนพิการ 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือผู๎
พิการให๎มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ผู๎พิการ ในต าบลวังหว๎า
ได๎รับการดูแล 

1,300,000 
 

1,300,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนผู๎
พิการ 

ผู๎พิการ 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 

เพื่อเป็นการชํวยเหลือผู๎ปุวย
เอดส์ให๎มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ผู๎ปุวยเอดส์ ในต าบล 
วังหว๎าได๎รับการดูแล 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู๎ปุวย
เอดส์ 

ผู๎ปุวยเอดส ์
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 76 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.๕ แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการเงินสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท๎องถิ่น
หรือพ้ืนท่ี  

เพื่อสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท๎องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเทศบาล
ต าบลวังหว๎า 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

๑๓0,๐๐๐ 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

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

กองสาธารณสุขฯ 
 

รวม   4  โครงการ - - 11,530,000  11,530,000  11,630,000  11,630,000  11,630,000 - - - 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 77 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) รับประทานครบทุกคน 

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนในเขตต าบล 
วังหว๎า 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

60๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมี
อาหารเสริม 
(นม) 
รับประทานครบ
ทุกคน 

กองการศึกษา 
 

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียน 

เพื่อให๎นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานครบทุก
คน 

นักเรียนทุกคนของ
โรงเรียนในเขตต าบล 
วังหว๎า 

1,00๐,๐๐๐ 
 

1,00๐,๐๐๐ 
 

1,00๐,๐๐๐ 
 

1,00๐,๐๐๐ 
 

1,00๐,๐๐๐ 
 

จ านวน
สถาน 
ศึกษาที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมี
อาหารกลางวัน
รับประทานครบ
ทุกคน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายการบริหาร
สถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อสํงเสริมศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนของ
เด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ี
ต าบลวังหว๎า 

๒๕๐,๐๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ 30๐,๐๐๐ จ านวน 
ศพด. ที่
ได๎รับการ
สนับสนุน 

เพิ่มประ 
สิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก 

เพื่อให๎เด็กมีวัสดุการศึกษา
และอุปกรณ์การเรียนการ
สอนเพียงพอ 

มีวัสดุการศึกษาและ
อุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่เพียงพอกับ
จ านวนเด็ก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กมีพัฒนาการ
ในการเรียนรู๎มาก
ขึ้นและเด็กเกิด
ความสนุกสนาน
ในการเรียน
หนังสือ 

กองการศึกษา 

๕ โครงการจัดงานวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อให๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กไทย ซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติ 

เด็กในต าบลวังหว๎าได๎
ท ากิจกรรมรํวมกัน 

๓๐,๐๐๐ 
 

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

ให๎ความ 
ส าคัญกับเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลวังหว๎า 

กองการศึกษา 

๖ โครงการเด็กปฐมวัย
สื่อสารภาษาอาเซียน 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยได๎เตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 

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.๐๒ 



- 79 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการกํอสร๎างสนามเด็ก
เลํน 

เพื่อให๎เด็กปฐมวัยมีพื้นท่ีเลํน
กลางแจ๎งและท ากิจกรรม
ตํางๆ ได๎  

มีสนามส าหรับให๎เด็ก
ปฐมวัย เลํนกลางแจ๎ง
และท ากิจกรรม
กลางแจ๎ง 

300,000 - - - 
 

- จ านวน
สนามเด็ก
เล็น 

เด็กปฐมวัยจะมี
พัฒนาการทั้ง
ทางด๎านรํางกาย 
และจิตใจที่ดี
มากขึ้น เด็กมี
ความสุขท าให๎
อยากมาเรียน
หนังสือ 

กองการศึกษา 

8 โครงการจัดซื้อเครื่องเลํน
สนามส าหรับเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก      

1. เพื่อให๎เด็กมีพัฒนาการใน
การเรียนรู๎ทั้งทางรํางกาย 
จิตใจ และสติปัญญา 

2. เพื่อให๎เด็กท ากิจกรรม
อยํางมีความสุข 

 

มีเครื่องเลํนสนามให๎เด็ก     
ไว๎ส าหรับเสริมสร๎าง
พัฒนาการทางรํางกาย 
จิตใจ และสติปัญญา 

150,000 
 

100,000 
 

150,000 
 

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

เด็กมีพัฒนาการใน
การเรียนรู๎ทั้งทาง
รํางกาย จิตใจ 
และสติปัญญา 
 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 80 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงานส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและให๎มีเครื่องมือ
เพียงพอ 
2. เพื่อให๎เด็กมีโต๏ะและเก๎าอ้ี
นั่งรับประทานอาหารที่ถูก
ลักษณะและปลอดภัย 

- มีตู๎เหล็กเก็บเอกสาร  
- มีโต๏ะท างานพร๎อม
เก๎าอี้ 
- มีบอร์ดประชาสัมพันธ์  
- ช้ันวางอเนกประสงค์  
- โต๏ะอาหารพร๎อมเก๎าอี ้
 

100,000 
 

20,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  

กองการศึกษา 
 

10 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ 

เพื่อด าเนินการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศชนิดติด
พนัง พร๎อมติดตั้ง       
 

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
 

- 150,000 ๑๕๐,๐๐๐ - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
เทศบาลต าบล 
วังหว๎า มีความ
พร๎อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน  

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 81 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการติดตั้งพัดลม เพื่อด าเนินการจัดซื้อพัดลม
ติดผนังพร๎อมติดตั้ง 

ด าเนินการจัดซื้อพัดลม
ติดผนังพร๎อมติดตั้ง 
จ านวน 8 ชุด 

40,000 - - - 
 

- 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในสังกัด
เทศบาลต าบล
วังหว๎า มีความ
พร๎อมในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

กองการศึกษา 

12 โครงการติดมุ๎งลวด
เหล็กดัด 

1. เพื่อปูองกันโรคติดตํอ
และให๎ถูกสุขอนามัยแกํเด็ก
ปฐมวัย 
2. เพื่อปูองกันความ
ปลอดภัยของทรัพย์สินใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ติดตั้งมุ๎งลวดเหล็กดัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

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

เด็กปฐมวัย
ปลอดภัยจากยุง 
และแมลงตํางๆ 
สํงผลท าให๎มี
สุขภาพท่ีดี 

กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 82 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการอบรมจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์
และผลิตสื่อส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

1. เพื่อให๎เขียนแผนการ
จัดประสบการไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

2. เพื่อให๎ครู ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก มีความรู๎ความ
เข๎าใจในการเขียนแผน
และผลิตสื่อ 

1. มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยและเป็นทิศทาง
เดียวกัน 100% 
2. ครู ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแล
เด็ก สามารถผลิตสื่อท่ี
เหมาะสมกับเด็กได๎
100% 

5,000 
. 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยและ เป็น
ทิศทางเดียวกัน 

กองการศึกษา 

14 โครงการจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช๎วัสดุงานบ๎านงาน
ครัวประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎
ที่จ าเป็นประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกศูนย์มีส่ิงของ 
เครื่องใช๎ท่ีจ าเป็น
อยํางเพียงพอ
ส าหรับเด็กกํอน
ปฐมวัยทุกคน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 83 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจัดซื้อตู๎เย็น เพื่อบรรจุแชํน้ าดื่มและเก็บ
นมพาสเจอร์ไรส์ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

6,500 - 6,500 6,500 
 

- 
 

จ านวน
กิจกรรมท่ี
ด าเนิน 
การ 

เก็บรักษาคุณคํา
ของนมพาสเจอร์
ไรส์และอาหาร
อื่น ๆ 

กองการศึกษา 

16 โครงการตํอเติมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อกันแดด กันฝนส าหรับ
เด็กเล็กท่ีอยูํในศูนย์ฯ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

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

บริเวณด๎านหน๎า
อาคารในชํวง
กลางวัน ไมํร๎อน
เกินไปและ
ปูองกันฝนสาด
เข๎าอาคารศูนย์ 

กองการศึกษา 

17 โครงการจัดซื้อชุดโต๏ะม๎า
หินอํอนส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กและผู๎ปกครองได๎
มีที่นั่งส าหรับพักผํอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด เทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

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

มีที่นั่งส าหรับนั่ง
รอรับ-สํงเด็ก
และพักผํอน 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 84 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1๘ โครงการจัดซื้อชุดโต๏ะปูน
ป้ัน ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให๎เด็กและผู๎ปกครอง
ได๎มีที่น่ังส าหรับพักผํอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด เทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

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

มีที่นั่งส าหรับนั่งรอ
รับ-สํงเด็กและ
พักผํอน 

กองการศึกษา 

1๙ โครงการจัดซื้อโทรทัศน์ 
แอล ซี ดี  (LCD TV)  

เพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียน
การสอน ให๎กับเด็กปฐมวัย 
จะได๎มีพัฒนาการที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
    

โทรทัศน์ แอล ซี ดี  
(LCD TV) ขนาด  ๔๐ 
นิ้ว 

 

- 16,000 - - 
 

- 
 

จ านวน
โทรทัศน์ 
แอล ซี ดี 

1. เด็กปฐมวัยมีสื่อ
การเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพ  
2. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบท้ังสี่
ด๎าน 

กองการศึกษา 

๒๐ โครงการจัดซื้อเครื่อง
เลํนซีด,ีดีวีดี 

เพื่อใช๎เป็นสื่อการเรียน
การสอน ให๎กับเด็กปฐมวัย 
จะได๎มีพัฒนาการที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

เครื่องเลํนซีด,ี เครื่อง
เลํนดีวีดี ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

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

1. เด็กปฐมวัยมีสื่อ
การเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  
2. เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการครบทั้งสี่
ด๎าน 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 85 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๑ โครงการรณรงค์ความ
ปลอดภัย “กันน็อค  
กันนะ” 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให๎
ครู เด็กและผู๎ปกครอง
ตระหนักและให๎
ความส าคัญ 
2. เพื่อรณรงค์ให๎ครู เด็ก 
และผู๎ปกครองสวมหมวก
นิรภัยเมื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์ 

ครู เด็กและผู๎ปกครอง
สวมหมวกทุกครั้งเมื่อ
ขับข่ีรถจักรยานยนต์ 

5,000 
 

5,000 
 

- 
 

- 
 

- จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

1. ครู ผู๎ชํวยครู
ผู๎ดูแลเด็ก เด็ก
ปฐมวัยและ
ผู๎ปกครองมีความรู๎ 
ความเข๎าใจและ
ตื่นตัวในเรื่องของ
การขับขี่
รถจักรยานยนต์โดย
สวมหมวกนิรภัย   
เพื่อความปลอดภัย 
2. สามารถลดการ
บาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตได๎อยําง  มี
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 86 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๒ โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมให๎กับ
เด็กปฐมวัย ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให๎เด็กปฐมวัยเป็น
ผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม 
รู๎จักผิดชอบช่ัวด ี
2. เพื่อให๎เด็กปฐมวัย
เข๎าใจหลักค าสอนของ
ศาสนาพุทธ 
 

เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

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

5,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

เด็กปฐมวัย เป็นผู๎
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
รู๎ผิดชอบช่ัวดีและ
น าไปปฏิบัติใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันและ
ด ารงชีพอยูํใน
สังคมอยํางมี
ความสุข 

กองการศึกษา 

2๓ โครงการเฝูาระวังและ
สํงเสริมทันตสุขภาพใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. เพื่อให๎เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทันต
สุขภาพท่ีด ี
2. เพื่อให๎ผู๎ปกครองเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการปูองกัน
โรคฟันผุในเด็ก 

เด็กปฐมวัย และ
ผู๎ปกครองในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

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

เด็กปฐมวัยมีทันต
สุขภาพท่ีดี 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 87 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๔ โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแหํง 
สามารถด าเนินงานปูองกัน
ควบคุมโรคติดตํอได ๎
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลวังหว๎า 

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

10,000 
 

จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

อัตราการปุวยใน
เด็ก ลดลงอยําง
ตํอเนื่อง สํงผลตํอ
พัฒนาการและ
สุขภาพท่ีดีของเด็ก 

กองการศึกษา 

2๕ โครงการซ๎อมแผนความ
ปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมซ๎อมแผน
ปูองกันภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ครู, ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก, 
เด็กปฐมวัย 

5,000 5,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ครู, ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแล
เด็ก, และเด็ก
ปฐมวัยมีทักษะใน
การปูองกันตัว 

กองการศึกษา 

๒๖ โครงการสํงเสริม
โภชนาการและอาหาร
ปลอดภัย 

เพื่อสํงเสริมโภชนาการของ
เด็กปฐมวัยให๎กับผู๎ปกครอง
และผู๎ประกอบอาหารของ
เด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัย ๑๐,๐๐๐ 
 

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

ผู๎ปกครองและผู๎
ประกอบอาหารมี
ความรู๎เรื่อง
โภชนาการและ
อาหารปลอดภัย
มากขึ้น 

กองการศึกษา 
 

รวม   26  โครงการ - - 2,955,500 2,623,000 2,450,500 2,300,500 2,294,000 - - - 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการเทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อให๎ตระหนักถึง
ความส าคัญของสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ประชาชนให๎
ความส าคัญ 
กับสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

๒ โครงการประเพณี
สงกรานต์ไทย ร๎อยรวมใจ
ให๎ผู๎สูงอายุ 

เพื่อสํงเสริมประเพณี
สงกรานต์และสร๎างความ
ผูกพันธุ์ให๎กับผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุในต าบลวังหว๎า ๓๐,๐๐๐ 
 

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

ผู๎สูงอายุได๎มารํวม
ท ากิจกรรมรํวมกัน 

กองการศึกษา 

๓ โครงการจัดงานประเพณี
ถวายเทียนจ 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.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

4.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการสนับสนุน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีตําง ๆ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ประเพณีตําง ๆ ของไทย 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การ 

ได๎จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

กองการศึกษา 

๕ โครงการกีฬาสัมพันธ์ต๎าน
ภัยยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมการกีฬา การ
ออกก าลังกายและให๎ใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 
เพื่อเป็นการต๎านภัยยาเสพ
ติด 

ประชาชนในต าบล 
วังหว๎า 

๕๐,๐๐๐ 
 

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

ประชาชนได๎ออก
ก าลังกายและใช๎
เวลาวํางให๎เกิด
ประโยชน์ 

กองการศึกษา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

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

๔.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนการจัด
งานเย็นทั่วหล๎า 
มหาสงกรานต์  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
เย็นท่ัวหล๎า มหาสงกรานต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

สนับสนุนการจัดงาน
เย็นท่ัวหล๎า 
มหาสงกรานต์ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

๕๐,๐๐๐ 
 

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

ได๎สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์ไทย 

กองการศึกษา 
 

7 โครงการสนับสนุนการจัด
งานประเพณีแหํเทียน
พรรษา จังหวัด
สุพรรณบุรี  

เพื่อสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี 

สนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียน
พรรษา จังหวัด
สุพรรณบุรี 

50,๐๐๐ 
 

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

ได๎สนับสนุนการ
จัดงานประเพณี
แหํเทียนของไทย 

กองการศึกษา 

รวม   7  โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ 
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการสํงบุคลากรเข๎า
รับการอบรมเพื่อพัฒนา
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 าความรู๎ที่ 
ได๎มาเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานและการ
ให๎บริการแกํ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

๒ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได๎ 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๑๐๐,๐๐๐ 
 

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

การจัดเก็บรายได๎
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กองคลัง 
กองชําง 

 

๓ โครงการสนับสนุน
กระบวนการจัดท า 
ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นท่ี 

เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
จัดท า ปรับปรุง ทบทวน
แผนพัฒนาระดับพื้นท่ี 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า ๗,๐๐๐ 
 

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

ต าบลวังหว๎าได๎
จัดท า ปรับปรุง 
ทบทวนการจัดท า
แผน 

ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการจัดอบรม ศึกษา
ดูงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างาน และพัฒนา
ความรู๎ในด๎านตําง 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 านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

๕ โครงการสํงเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต 

เพื่อสํงเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และปูองกัน
ปราบปรามการทุจริต
ให๎กับผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่
สนใจ 

คณะผู๎บริหารท๎องถิ่น 
สมาชิกสภาท๎องถิ่น 
พนักงานสํวนท๎องถิ่น 
และประชาชนท่ัวไป 

๕๐,๐๐๐ 
 

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

ผู๎ที่เข๎ารํวม
โครงการมีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม 
และชํวยปูองกัน
การทุจริต 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา 

๖ โครงการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ของส านักงาน 

เพื่อให๎การปฏิบัติงานและ
การให๎บริการแกํ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์ 
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

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

มีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดซื้อรถยนตน์ั่ง เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาลต าบล
วังหว๎า 

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

๗๘๗,๐๐๐ 
 

- - 787,000 - จ านวน
รถยนต์นั่ง
สํวนกลาง 

การปฏิบัติงานของ
เทศบาลต าบล 
วังหว๎ามีความ
คลํองตัวมากยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 
 

8 โครงการจัดซื้อผ๎ามําน
พร๎อมอุปกรณ์ 

เพื่อใช๎ในการตกแตํง
อาคารส านักงานเทศบาล
ต าบลวังหว๎า และปูองกัน
แสงแดดภายในอาคาร 

ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ตกแตํงภายในอาคาร
ส านักงาน 

- 10๐,๐๐๐ - 100,000 - การ
ตกแตํง
ภายใน
อาคาร 

ตกแตํงอาคาร
ส านักงานให๎
สวยงามเพื่อ
ให๎บริการ
ประชาชนและ
ปูองกันแสงแดด
ภายในอาคาร 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค์ 
(Smart Card 
Reader) 

เพื่อรองรับการ
ยกเลิกส าเนา
เอกสารใน
กระบวนงาน 
ขององค์กร
ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

อุปกรณ์อํานบัตรแบบอเนกประสงค์ 
จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 700 บาท  
คุณลักษณะพื้นฐาน 
- สามารถอํานและเขียนข๎อมูลในบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได ๎
- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมํน๎อยกวํา 
4.8 MHz 
- สามารถใช๎งานผํานชํองเชื่อมตํอ 
(Interface) แบบ USB ได ๎
- สามารถใช๎กับบัตรแบบอเนกประสงค์ 
(Smart Card) ที่ใช๎แรงดันไฟฟูาขนาด 
5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได๎
เป็นอยํางน๎อย 

- 
 

3,5๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

จ านวน
อุปกรณ์
อํานบัตร
แบบ
อเนกประ
สงค์ 

ประชาชนท่ีมา
ติดตํอกับ
เทศบาลต าบล
วังหว๎าได๎รับ
ความสะดวก
โดยที่ไมํต๎อง
ถํายส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียน
บ๎าน 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษา 

รวม   9  โครงการ - -  2,244,000 1,560,500 1,457,000 2,344,000 1,457,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซือ้
รถดับเพลิง  

เพื่อชํวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชนในกรณีเกิดเพลิง
ไหม๎ในพ้ืนท่ี 

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

- -  ๒,๒๐๐,๐๐๐ - - จ านวนรถ 
ดับเพลิง 

ประชาชนได๎รับ
ความชํวยเหลือใน
กรณีเกิดเพลิงไหม๎
ในพื้นที่ 

ส านักปลัด 
กองชําง 

2 โครงการจัดซื้อรถกระเช๎า
อเนกประสงค์  

เพื่อชํวยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร๎อนของ
ประชาชน 

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

- 
 

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

ประชาชนได๎รับ
ความชํวยเหลือ
และบรรเทาความ
เดือดร๎อน 

ส านักปลัด 
กองชําง 

รวม   2  โครงการ - - - -   2,200,000 2,500,000 - - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 

เพื่อให๎บริการประชาชนใน
การจัดเก็บขยะมูลฝอย 

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

- 
 

 ๒,๔๐๐,๐๐๐ - - 2,400,000 จ านวนรถ
ขยะ 

ประชาชนได๎รับ
บริการจัดเก็บขยะ
มูลฝอย 

ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

รวม   1  โครงการ - - - 2,400,000 - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ส านักงานเทศบาลต าบล 
วังหว๎า 

เพื่อประชาชนท่ีเข๎ามา
ติดตํอขอรับบริการได๎รับ
ความสะดวกสบาย 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลวังหว๎า
บริเวณทีด่ินของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า 
หมูํที่ 3 (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

2๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

2๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- 2๐,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- อาคาร
ส านักงาน
เทศบาล
ต าบล 
วังหว๎า 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

2 โครงการกํอสร๎างโรงจอด
รถ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

โรงจอดรถ 
บริเวณทีด่ินของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า 
หมูํที่ 3 (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

๖๐๐,๐๐๐ - - -  ๖๐๐,๐๐๐ โรงจอด
รถ 

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก 
สบายในการ
รับเข๎าบริการ 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

3 โครงการกํอสร๎างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อสามารถจัดบริการ
สาธารณะได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

อาคารอเนกประสงค ์
บริเวณทีด่ินของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า 
หมูํที่ 3 (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

3,000,000  3,๐๐๐,๐๐๐ - 3,๐๐๐,๐๐๐ - อาคาร
อเนก 
ประสงค์ 

สามารถจัดบริการ
สาธารณะได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 



- 98 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์  
   ของประชาชน 
    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

5.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔ โครงการกํอสร๎างอาคาร
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อรองรับภารกิจในการ
ปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัย 

อาคารปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
บริเวณทีด่ินของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า 
หมูํที่ 3 (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

-  ๑,๘๐๐,๐๐๐ - -  ๑,๘๐๐,๐๐๐ อาคาร
ปูองกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

รองรับภารกิจใน
การปูองกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

๕ โครงการสร๎าง
สวนสาธารณะพร๎อมสวน
สุขภาพ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎เป็น
ที่พักผํอนและออกก าลัง
กาย 

สวนสาธารณะพร๎อม
สวนสุขภาพ 
บริเวณทีด่ินของ
เทศบาลต าบลวังหว๎า 
หมูํที่ 3 (ตามแบบท่ี
เทศบาลก าหนด) 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - ๖๐๐,๐๐๐ สวน 
สาธารณะ
พร๎อม
สวน
สุขภาพ 

ประชาชนได๎ใช๎
เป็นที่พักผํอนและ
ออกก าลังกาย 

ส านักปลัด 
กองชําง 

 

รวม   5  โครงการ - - 23,600,000 25,400,000 - 23,000,000 3,000,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 99 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง 
ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ
ในต าบล 

เพื่อให๎ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรในเวลากลางคืน 

พื้นที่ต าบลวังหว๎า 50,000 
 

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

ประชาชนได๎รับ
ความสะดวกใน
การเดินทางเวลา
กลางคืน 

กองชําง 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟูา  
3 เฟส พร๎อมติดตั้ง
มิเตอร์ 

เพื่อขยายเขตไฟฟูาไปยัง
ส านักงานเทศบาลต าบล
วังหว๎าแหํงใหมํ 

ขยายเขตไฟฟูา 3 เฟส 
พร๎อมติดตั้งมิเตอร์ ณ 
ส านักงานเทศบาล
ต าบลวังหว๎าแหํงใหมํ 

- - - 500,000 - จ านวน
เขตไฟฟูา
ที่ด าเนิน 
การ 

พื้นที่ต าบล 
วังหว๎าและ
ส านักงานเทศบาล
มีไฟฟูาใช๎อยําง
ทั่วถึง 

กองชําง 

รวม   2  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 550,000 50,000 - - - 

 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑ โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๒ จากบริเวณ 
ที่นานางกัญญาณัฐ   
แสงอินทร์ ถึงเขตติดตํอ 
หมูํ ๓  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๒ จากบริเวณที่นา
นางกัญญาณัฐ  แสง-
อินทร์ ถึงเขตติดตํอ  
หมูํ ๓ กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๕๓๖ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๓ สายประชา-
สรรค์ ๕ จากบริเวณสระ
น้ าสาธารณะถึงบริเวณ
สะพานหน๎าวัดทํากุํม 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓  
สายประชาสรรค์ ๕ 
จากบริเวณสระน้ า
สาธารณะถึงบริเวณ
สะพานหน๎าวัดทํากุํม  
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๒๓๔ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนคอนกรีต  
หมูํ ๕ สายส าเภาแก๎ว  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

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

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

4 โครงการขยายไหลํทาง
ถนน หมูํ ๑ สายเขต
ติดตํอ หมูํ ๕ ต าบลบ๎าน
กรําง จากแยกถนนสาย
คันคลอง ๑ ขวา  
ถึงถนนลาดยาง 
สายบ๎านกล๎วย 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ขยายไหลํทางถนน  
หมูํ ๑ สายเขตติดตํอ 
หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกรําง 
จากแยกถนน 
สายคันคลอง ๑ ขวา 
ถึงถนนลาดยาง 
สายบ๎านกล๎วย 
ยาว ๔๕๐ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน หมูํ ๓  
สายประชาสรรค์ ๑  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

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

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

6 โครงการขยายถนน  
หมูํ ๔ จากบริเวณบ๎าน
นายประยูร  ชินสุวรรณ 
ถึงบริเวณบ๎าน 
นายสัมฤทธ์ิ  คล๎ายทอง 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ขยายถนน หมูํ ๔ 
จากบริเวณบ๎าน 
นายประยูร  ชินสุวรรณ 
ถึงบริเวณบ๎าน 
นายสัมฤทธ์ิ  คล๎ายทอง   
กว๎าง ๔ เมตร  
ยาว ๑๕๕ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 103 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการดาดเหมือง
คอนกรีต หมูํ ๖  
จากบริเวณที่ดิน 
นายเนียม  สุขโพลง  
ถึงล ารางห๎วยแค 

เพื่อให๎การระบายน้ าใน
การท าการเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ดาดเหมืองคอนกรีต 
หมูํ ๖ จากบริเวณที่ดิน
นายเนียม  สุขโพลง  
ถึงล ารางห๎วยแคยาว 
๑๕๕ เมตร 
 

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

การระบายน้ า 
ในการท า
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

8 โครงการขุดลอกเหมือง
น้ า หมูํ ๖ จากบริเวณ
บ๎านนายประชุม  
อินทชาติ ถึงบริเวณบ๎าน
นางวิเชียร  บุญเกิด 

เพื่อให๎การระบายน้ าใน
การท าการเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

ขุดลอกเหมืองน้ า  
หมูํ ๖ จากบริเวณบ๎าน 
นายประชุม  อินทชาติ 
ถึงบริเวณบ๎าน 
นางวิเชียร  บุญเกิด   
ยาว ๓๕๐ เมตร 

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

การระบายน้ า 
ในการท า
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- 104 - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนน หมูํ ๗ สาย
ทางเข๎าวัดคลองชะโด 
จากบริเวณบ๎านนาย
ธานินทร์  เมฆพยับ  
ถึงถนนสายคลอง
ชลประทาน ๑ ขวา  
๑ ขวา 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงผิวจราจรถนน 
หมูํ ๗ สายทางเข๎าวัด
คลองชะโด จากบริเวณ
บ๎านนายธานินทร์   
เมฆพยับ ถึงถนนสาย
คลองชลประทาน  
๑ ขวา ๑ ขวา  
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๘๐ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

10 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๒ จากบริเวณ
สะพาน คสล. ถึงบริเวณ
บ๎านนางทองสุข  
แก๎วเขียว 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๒ จากบริเวณ
สะพาน คสล.  
ถึงบริเวณบ๎าน 
นางทองสุข  แก๎วเขียว   
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว ๙๐๐ เมตร 

- -  2,550,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ 5 จากบริเวณที่
นานายศักดิ์ดา  ประสิทธิ
กุล ถึงบริเวณที่นา 
นายโชติประชุม   
อินทรชาติ 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ 5 จากบริเวณที่นา
นายศักดิ์ดา ประสิทธิ
กุล ถึงบริเวณที่นา 
นายโชติประชุม   
อินทรชาติ  
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว 7๒๐ เมตร 

- -  2,020,000 - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

12 โครงการขยายถนนพร๎อม
วางทํอระบายน้ า หมูํ ๑ 
จากบริเวณเขตติดตํอ  
หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกรําง  
ถึงบริเวณถนนลาดยาง
สายบ๎านกล๎วย 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คนมาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 
และการระบายน้ าในการ
ท าการเกษตรสะดวกขึ้น 

ขยายถนนพร๎อมวางทํอ
ระบายน้ า หมูํ ๑ 
จากบริเวณเขตติดตํอ  
หมูํ ๕ ต าบลบ๎านกรําง 
ถึงบริเวณถนนลาดยาง
สายบ๎านกล๎วย   
ยาว ๒๖๕ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 
และการระบายน้ า
ในการท า
การเกษตรสะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๓ สายทับต-ี
เหล็ก  จากบริเวณที่นา 
นายวาสนา  แก๎วกียูร  
ถึงบริเวณเขตติดตํอ  
หมูํ ๒ 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓ สายทับตีเหล็ก  
จากบริเวณที่นา 
นายวาสนา  แก๎วกียูร 
ถึงบริเวณเขตติดตํอ  
หมูํ ๒  กว๎าง ๕ เมตร 
ยาว ๔๐๐ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

14 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๓ สายประชา-
สรรค์ ๒ จากบริเวณที่นา
นายจ าเนียร  กฤษ-
ประจัน ถึงบริเวณบ๎าน 
นายพยุง บ ารุงเวช 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓  
สายประชาสรรค์ ๒ 
จากบริเวณที่นา 
นายจ าเนียร  กฤษ-
ประจัน ถึงบริเวณบ๎าน
นายพยุง บ ารุงเวช 
กว๎าง ๕ เมตร  
ยาว 3๐๐ เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการขยายถนนพร๎อม
ดาดเหมืองคอนกรีต  
หมูํ ๗ จากบริเวณที่นา
นางบุญชํวย พลเสน  
ถึงแยกหนองโพธิ์  

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 
และการระบายน้ าดีขึ้น 

ขยายถนนพร๎อมดาด
เหมืองคอนกรีต หมูํ ๗ 
จากบริเวณที่นา 
นางบุญชํวย พลเสน  
ถึงแยกหนองโพธิ์  
ยาว ๗๒๐ เมตร 
 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และมีการ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

16 โครงการขยายไหลํทาง
ถนน หมูํ 1 จากบริเวณ
ถนนสายคันคลอง
ชลประทาน 1 ขวา  
ถึงบริเวณทางเข๎าตลาด
เหนือ 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ขยายไหลํทางถนน  
หมูํ 1 จากบริเวณถนน
สายคันคลอชลประทาน 
1 ขวา ถึงบริเวณ
ทางเข๎าตลาดเหนือ 
กว๎าง 1 เมตร  
ยาว 80 เมตร 

- - - - 44,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง 
Recycing หมูํ 2  
สายหนองปลากราย  
จากบริเวณประตูน้ าดอน
ศาลเจ๎า ถึงบริเวณสะพาน
ข๎ามล ารางห๎วยแค 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยาง Recycing 
หมูํ 2 สายหนองปลา-
กราย จากบริเวณ
ประตูน้ าดอนศาลเจ๎า 
ถึงบริเวณสะพานข๎าม
ล ารางห๎วยแค 
กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 430 เมตร 

- - - - 1,177,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ ๓ สายประชา-
สรรค์ 2 จากบริเวณบ๎าน
นายพยุง  บ ารุงเวช  
ถึงบริเวณบ๎านนายมานพ  
เรไร 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํ ๓ สายประชาสรรค์ 
2 จากบริเวณบ๎าน 
นายพยุง  บ ารุงเวช ถึง
บริเวณบ๎านนายมานพ  
เรไร กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - - - 835,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการขยายถนนพร๎อม
ดาดเหมือง หมูํ 4 จาก
บริเวณบ๎านนายบุญเลิศ  
ผลวงษ์  ถึงบริเวณคัน
คลองชลประทาน 1 ขวา 

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ขยายถนนพร๎อมดาด
เหมือง หมูํ 4 จาก
บริเวณบ๎านนายบุญเลิศ  
ผลวงษ์  ถึงบริเวณคัน
คลองชลประทาน  
1 ขวา กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 

- - - - 550,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และมีการ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

20 โครงการขยายถนน คสล. 
พร๎อมดาดเหมือง หมูํ 5 
จากบริเวณบ๎านนายธ ารง
วิทย์  เกิดวัน ถึงบริเวณที่
นานายประคอง  ดอก
ตาลยงค ์

เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกรวดเร็วข้ึน 

ขยายถนน คสล. พร๎อม
ดาดเหมือง หมูํ 5  
จากบริเวณบ๎าน 
นายธ ารงวิทย์  เกิดวัน 
ถึงบริเวณที่นา 
นายประคอง  ดอก- 
ตาลยงค์ กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 200 เมตร 

- - - - 840,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และมีการ
ระบายน้ าดียิ่งขึ้น 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต  
หมูํ 6 สายทางเข๎าวัด
เกาะ จากบริเวณ 
บ๎านนายโชติประชุม   
อินทรชาติ ถึงบริเวณ 
บ๎านนางประไพ  อานมณ ี

เพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช๎
คมนาคมได๎อยําง
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

ปรับปรุงผิวจราจร
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต หมูํ 6  
สายทางเข๎าวัดเกาะ  
จากบริเวณบ๎านนายโชติ-
ประชุม  อินทรชาติ  
ถึงบริเวณบ๎านนางประไพ  
อานมณี กว๎าง 6 เมตร  
ยาว 372 เมตร 

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

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนน 
คสล. หมูํ 7 สายทางเข๎า
หนองน้ าขาว จากบริเวณ
ถนนสายคันคลอง
ชลประทาน 1 ขวา 1 
ขวา ถึงบริเวณที่นานาย
ชาญชัย  เตํากล่ า 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ถนนส าหรับใช๎
คมนาคมได๎อยําง
สะดวกรวดเร็วข้ึน 

กํอสร๎างถนน คสล. หมูํ 7 
สายทางเข๎าหนองน้ าขาว 
จากบริเวณถนนสายคัน
คลองชลประทาน 1 ขวา  
1 ขวา ถึงบริเวณที่นา 
นายชาญชัย  เตํากล่ า  
กว๎าง 5 เมตร ยาว 233 เมตร 

- - - - 704,000 จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5)   

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
    ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 

6.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการลงหินคลุก
ซํอมแซมถนนภายใน
ต าบล  

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมถนน
ภายในต าบลวังหว๎า 
เพื่อให๎ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช๎คมนาคมได๎
อยํางสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งข้ึน 

ลงหินคลุกซํอมแซม
ถนนภายในต าบล  
หมูํ ๑ – ๗  
 

700,000 170,000 430,000 200,000 - จ านวน
กิจกรรม 
ที่ด าเนิน 
การตาม
โครงการ 

ประชาชนมีถนน
ในการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

รวม   23  โครงการ - - 5,000,000 5,10๐,000 5,๐00,000 5,๐00,000  5,๐00,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๒ 



- ๑12 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต 
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานเหล็ก ๔ ฟุต 
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน ๔ ตัว 

๒๐,๐๐๐ ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กองคลัง 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอีส้ านักงานตําง ๆ เพื่อ
ใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 6 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอีส้ านักงานตําง ๆ เพื่อ
ใช๎ในส านักงาน 
จ านวน ๔ ตัว 

๖,๐๐๐ ๖,000 ๖,000 ๖,000 ๖,000 กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะประชุม ในส านักงาน - 
 

50,000 - - - ส านักปลัด 
 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก ๒ บานเปิด เพื่อ
เก็บเอกสารในส านักงาน 
จ านวน 5 หลัง 

27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑13 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๗ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก ๒ บานเปิด เพื่อ
เก็บเอกสารในส านักงาน 
จ านวน ๔ หลัง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

๘ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องถํายเอกสาร เพื่อใช๎
ในส านักงาน 
จ านวน ๑ เครื่อง 

120,000 - - - - ส านักปลัด 

๙ แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 100,000 - 100,000 - ส านักปลัด 

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 
จ านวน ๒ เครื่อง 

- ๑๐0,000 - 100,000 - กองคลัง 

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถยนต์นั่ง จ านวน 1 คัน 
แบบดับเบิ้ลแคบ ไมํต่ ากวํา 
2,400 cc 

787,000 - - 787,000 - ส านักปลัด 
 

 
12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน

และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

ผ๎ามํานพร๎อมอุปกรณ์
ตกแตํงอาคารส านักงาน 

- 10๐,๐๐๐ - 100,000 - ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑14 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

13 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 4 ชุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด 

14 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน ๑ ชุด 

๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 ๕0,000 กองคลัง 

15 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 700 บาท 

- 700 - - - ส านักปลัด 

16 แผนงานบริหารงานท่ัวไป (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 700 บาท 

- 700 - - - กองคลัง 

17 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถกระเช๎า จ านวน 1 คัน 
ขนาด 6 ล๎อ เครื่องยนต์ไมํ
ต่ ากวํา 150 แรงม๎า 

- - - 2,500,000 - ส านักปลัด 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑15 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

18 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

(หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง 

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

- - 2,200,000 - - ส านักปลัด 
 

19 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 4 ตัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา 

20 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอี้ส านักงานตําง ๆ  
เพื่อใช๎ในส านักงาน  
จ านวน 4 ตัว 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 กองการศึกษา 

21 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อ
เก็บเอกสารในส านักงาน 
จ านวน 4 หลัง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา 

22 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 
จ านวน 5 เครื่อง 
(ส านักงาน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

- 250,000 250,000 - - กองการศึกษา 

23 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง 
จ านวน 8 ตัว 

40,000 - - - - กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑16 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

24 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๏ะม๎าหินอํอน 
จ านวน 2 ชุด 

10,000 - - - - กองการศึกษา 

25 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๏ะปูนปั้น - - 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา 

26 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED 
TV) ขนาด 40 นิ้ว 
 

- 16,000 - - - กองการศึกษา 

27 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เครื่องเลํนซีดี, ดีวีดี 
 

- 3,000 - - - กองการศึกษา 

28 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์งานบ๎าน
งานครัว 

ตู๎เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต - 6,500 - - - กองการศึกษา 

29 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 2 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑17 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

30 แผนงานการศึกษา (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 700 บาท 

- 700 - - - กองการศึกษา 

31 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

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

32 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอี้ส านักงานตําง ๆ  
เพื่อใช๎ในส านักงาน  
จ านวน 2 ตัว 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองสาธารณสุขฯ 

33 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อ
เก็บเอกสารในส านักงาน 
จ านวน 2 หลัง 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองสาธารณสุขฯ 

34 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศ 
ในส านักงาน 
จ านวน 2 เครื่อง 

- 100,000 - 100,000 - กองสาธารณสุขฯ 

35 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพํนหมอกควัน 
จ านวน 2 เครื่อง 

- - - 118,000 118,000 กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑18 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

36 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ชุด 

- 
 
 
 

50,000 
 

- 
 

- 
 

-  กองสาธารณสุขฯ 

37 แผนงานสาธารณสุข (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 700 บาท 

- 
 

700 - 
 

- 
 

- กองสาธารณสุขฯ 

38 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๏ะท างานเหล็ก 4 ฟุต 
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองชําง 

39 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เก๎าอี้ส านักงานตําง ๆ  
เพื่อใช๎ในส านักงาน 
จ านวน 2 ตัว 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองชําง 

40 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู๎เหล็ก 2 บานเปิด เพื่อ
เก็บเอกสารในส านักงาน 
จ านวน 2 หลัง 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 กองชําง 

41 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 
จ านวน ๒ เครื่อง 

- ๑๐0,000 - 100,000 - กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐3 



- ๑19 – 
  

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) 

เทศบาลต าบลวังหว้า 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

42 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนสํง 

รถบรรทุกขยะ 
จ านวน 1 คัน  
ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ 
ปริมาณกระบอกสูบไมํต่ า
กวํา 6,000 ซีซ ี
(แบบอัดท๎าย) 

- 2,400,000 - - 2,400,000 กองสาธารณสุขฯ 

43 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์  
จอคอมพิวเตอร์ พร๎อม
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
จ านวน 1 ชุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองชําง 

44 แผนงานเคหะและชุมชน (หมวดคําครุภัณฑ์ ท่ีดิน
และสิ่งกํอสร๎าง) 
คําครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อํานบัตรแบบ
อเนกประสงค ์
จ านวน 1 เครื่อง ๆ  
ละ 700 บาท 

- 700 - - - กองชําง 

รวม 1,567,500 3,889,500 3,070,500 4,525,500 3,138,500  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 



 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๔ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๒ ได๎ก าหนดให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอ านาจและหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นนั้น จะต๎องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ .ศ. ๒๕๔๘ และท่ี
แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต๎องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํ วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  รํวมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให๎การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎
ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะน าไปสู๎การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยําง
แท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น 
 

ดังนั้น  องค์กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
น าไปสูํการ บูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผน พัฒนา
กลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ )   จะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องด าเนินการให๎
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินก ารให๎
แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณรายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐ .๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑21 – 
  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลวังหว๎า 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ๒๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย ๖0 
     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) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐3 
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แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและ
ข๎อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ท่ีตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลํง
น้ า ลักษณะของไม/๎ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
 

 

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

(2)  

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุํมอาชีพ แรงงาน 
ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สนิค๎าพ้ืนเมืองและ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการ
ใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด รํวมท า รํวมตัดสินใจ 
รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3) 
 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ผล
ของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ตํอ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การ
สํงเสริมอาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุํมตําง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํทั่วไป เป็นต๎น 

(3) 
 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติตําง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้ 
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
3.  ยุทธศาสตร์ (ตํอ) 
3.4 วิสัยทัศน ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน 
สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

3.5 กลยุทธ ์ แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจ
หน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีจะน าไปสูํการบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให๎
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 

 

3.6 เปูาประสงค์ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและ
สนับสนุนตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 

 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุํงม่ันอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพ่ือให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุํงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น  
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(5) 
 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ )  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
จะต๎องด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประม าณรายจําย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

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 มั่งค่ัง 
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) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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 แนวทางเบื้องต๎นในการให๎คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand ( Demand 
Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐ 
 

 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใช๎ตัวเลขตําง ๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิง
ปริมาณ เชํน การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตําง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองวําเป็นไปตามท่ีต้ังเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนท่ี
ด าเนินการจริงตามท่ีได๎ก าหนดๆ ไว๎เทําไหรํ จ านวนท่ีไมํสามารถ
ด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจหน๎าท่ีท่ี
ได๎ก าหนดไว๎ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 
 
 
 
 

 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคตําง ๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตําง ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชน
หรือไมํและเป็นไปตามอ านาจหน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการตําง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ี
ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสํวน
ราชการหรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตําง ๆ จนน าไปสูํ
การจัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Dlobal Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีมีพื้นที่ติดตํอกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตําง ๆ ที่สอดคล๎องกับการ
แก๎ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุํงไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต๎องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสูํการตั้ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 

สภาพที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเทําไร กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยํางไร 
กลุํมเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให๎ชัดเจน
วําโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลายกลุํม ให๎บอกชัดลง
ไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(๕)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล๎องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20ปี 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร๎างความสามารถในการ
แขํงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรํงศักยภาพคน (4) การสร๎างโอกาส
ความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มํงคั่ง ย่ังยืน 

(๕)  

๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับ
ท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูํการ
ปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎างสังคมสูงวัย
อยํางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลี่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร๎างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (6) การบริหารราชการ
แผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม 
ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ไปสูํสิค๎าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความ
ได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชํน ด๎านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๕. โครงการพัฒนา (ตํอ) 
๕.7 โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได๎ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใด
สํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเชื่อมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได๎
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 (๕)  

5.8 โครงการแก๎ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาติ มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ท่ีจะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นท่ีพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล๎องกับ
เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการใน
การจัดท าโครงการได๎แกํ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหล่ือมล้ าในการพัฒนาท๎องถิ่น น าไปสูํความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท๎องถิ่นมีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิง
ประจักษ์  

(๕)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์และผลท่ี
คาดวําจะได๎รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช๎บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งท่ีได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(๕)  

5.12 ผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับสอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได๎รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว๎ การได๎ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้น
จะต๎องเทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได๎และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได๎ (3) ระบุส่ิงท่ีต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได๎ (4) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (5) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๕ )  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ก็เพ่ือใช๎

เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน์และสามารถ
ตอบสนองความต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบป ระมาณรายจํายประจ าปี  
งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผ ลในภา พรวมของท๎องถิ่น  เป็นการ
ติดตามผลการน ายุทธศา สตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  
อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง และการพรรณนา  

 

  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 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 ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
  ๓.๑.๔ วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicators : KPIs) 
  ๓.๑.๕ ผลกระทบ (Impact) 
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๔.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ๑. ปัญหาสาธารณภัยตํางๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง   
วาตภัย  อุทกภัย  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพื้นท่ี  อาจเกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน  แนวทางการแก๎ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลัง
เกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ  เพื่อสามารถด าเนินการได๎ทันทํวงที   

 ๒. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากค น  เกิดจา กสัตว์  ที่สํงผลอันตราย ตํอชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ตํางๆ ในต าบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก  ที่เกิดข้ึนกับเด็ก  ๆ  โรคพิษสุนัข
บ๎า  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรค
ระบาด  การท าลาย  การรักษา   

 ๓. ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  ไมํเพียงพอในการด ารงชีวิต  คํา ครองชีพสูง  แนวทางการ
แก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สํงเสริมการประกอบอาชีพ ให๎ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด๎านการศึกษา การจัด ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิ จกรรมตํางๆ 
ให๎กับเด็กนักเรียน 

 4. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
เส๎นทางกา รคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น  ถนนลูกรัง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น  เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทา งการแก๎ไข  จัดท าแผนงาน โครงการกํ อสร๎าง
ถนนในเส๎นทางส าคัญ    

5. ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงานวํามี
ผู๎ติดยาเสพติด แตํเพ่ือเป็นการปูองกัน  มีการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให๎ความรู๎กับประชาชนได๎
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  
 

 4.๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน   
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซ่ึงมีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจ านวนมาก   
แตงํบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจ ากัดไมํเพียงพอตํอการจัดการได ๎

๓. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ /กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎
สามารถด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
  4. การพัฒนาที่ผํานมาพบวํา เทศบาลต าบลวังหว๎า แก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชนได๎ในหลาย
เรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ   
  5.  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ ปัญหาตํางๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ ซึ่งมีหลายภาค สํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการ
พัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎น าหมูํบ๎าน  ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงกา ร  และพิจารณาบรรจุ
เข๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นตํอไป   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


