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 ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ลักษณะท่ีตั้งของชุมชน 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอไทรโยคอยู่ในท้องที่บ้านท่าเสา 

หมู่ที่  3  ตําบลท่าเสา  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะ
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ .ศ.2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี  116  ตอนที่  9ก. ลงวันที่  
24  กุมภาพันธ์  2542  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  บ้านพุองกะ หมู่ที่ 4 ตําบลท่าเสา  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศใต้        ติดต่อกับ  บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 2 ตําบลท่าเสา  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  เทือกเขาอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  แม่น้ําแควน้อย 
รวมมีพ้ืนที่ประมาณ 10.33 ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอไทรโยค 22 กิโลเมตร 

ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  62  กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพฯ  210  กิโลเมตร 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยมีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะโดยทั่วไปเป็น

ทิวเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่เหนือจรดใต้  ส่วนพื้นที่ราบเชิงเขาเป็นปุาไม้เบญจพรรณ  ไม้หวงห้ามมีค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและปุาไผ่ปกคลุมโดยทั่วไป  มีลําห้วย ลําธารและพุน้ําตามธรรมชาติไหลลัดเลาะไปตามปุา
เขาโดยมีแม่น้ําแควน้อยซึ่งเปรียบเสมือนสายธารแห่งชีวิตของชาวไทรโยค  ลัดเลาะไปตามพ้ืนที่ตั้งแต่เหนือจรด
ใต้ยาวประมาณ 120 กิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาไม้ และเป็นเขตความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติไทร
โยค 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพดินฟูาอากาศโดยทั่วไปของอําเภอไทรโยค เวลากลางวันอากาศค่อนข้างอบอ้าว เวลา
กลางคืนอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 40.9 องศา อุณหภูมิต่ําสุด 9.3  องศา  ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ตลอดปี 1,179.5 มม.จํานวนวันที่ฝนตก  127  วัน  ความชื้นสัมพัทธ์  เฉลี่ยต่ําสุดที่ ร้อยละ 36 เฉลี่ยสูงสุด
ทีร่้อยละ  90 

 
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะของดินเป็นดินภูเขา กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จําแนกดินใน
เขตอําเภอไทรโยค ออกเป็น  10  ชนิด  ซึ่งปรากฏว่าสภาพที่ดินในเขตตําบลท่าเสา  เป็นดินชุดกําแพงแสน , 
ท่าม่วง   เนื่องจากมีความสูงลดหลั่นลงมาถึงลําน้ําแควน้อยจะพบมากในสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างราบมีลักษณะเป็น
ดินร่วนเหนียวปนทรายแห้งหรือดินร่วนเหนียว    เป็นดินที่มีการระบายน้ําดีปานกลาง  ถึงดี  เป็นดินลึก     มี
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง – สูง   และบางพ้ืนที่เป็นพื้นที่ของทางราชการ  คือ  เขตปฏิรูปที่ดิน  เขตอุทยาน
แห่งชาติเอราวัณ  เขตการรถไฟแห่งประเทศไทย   และเขตหวงห้ามของทางราชการทหารบางส่วน ฉะนั้นการ
ถือครองที่ดินจึงเป็นเพียงการครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของทางราชการ  เท่านั้น  ซึ่งไม่สามารถออก 
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เอกสารสิทธิได้  ดังนั้น  ปัญหาที่ควรตระหนักเป็นอย่างยิ่งคือ  ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร   ปัญหาการ
บุกรุกทําลายปุาไม้ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ  ปัญหากรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนในเรื่อง
ที่ดิน  และปัญหาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้้า 
  ในเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่สามารถใช้ในการผลิตน้ําประปา
เพ่ือการอุปโภคและบริโภคอย่างพอเพียงและยังสามารถนํามาใช้ในการเกษตรได้เป็นอย่างดีซึ่งประกอบด้วย 
แม่น้ําแควน้อย ไหลผ่านอําเภอสังขละบุรี  อําเภอทองผาภูมิ  อําเภอไทรโยค  และอําเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี  ก่อนไหลบรรจบกับแม่น้ําแควใหญ่ที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
  เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยมีการแบ่งชุมชน โดยแต่ละชุมชนจะมีการปกครองในชุมชน
ของตนเองในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน จํานวน 6 ชุมชน ได้แก่  
  1. ชุมชนน้ําตก  
  2. ชุมชนเขาโทน  
  3. ชุมชนตลาด  
  4. ชุมชนสถานีรถไฟ  
  5. ชุมชนอนามัย  
  6. ชุมชนปากแซง  
 
2.2 การเลือกตั้ง 
  เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขต ได้แก่  
  เขตเลือกตั้งที่ 1 ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีบ้านเลขที่  
  เขตเลือกตั้งที่ 2 ส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนที่มีบ้านเลขที่  

 
สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีครั้งล่าสุด 

 

 
 
 

เขตเลือกตั้งท่ี 

 
 

จ้านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง 

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  

 

ผู้มาใช้สิทธิ 
 

บัตรเสีย 
บัตรไม่ประสงค์

ลงคะแนน 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

สมาชิกสภาฯ เขต 1 1,355 864 63.76 36 4.17 11 1.27  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 1,209 827 68.40 38 4.59 5 0.60 

รวม 2,564 1,691 65.96 74 2.89 16 0.63 
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2555 
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แผนภูมิแสดงจ ำนวนประชำกรตำมช่วงอำยุอายุ 1-10 ปี

อายุ 11-20 ปี

อายุ 21-30 ปี

อายุ 31-40 ปี

อายุ 41-50 ปี

อายุ 51-60 ปี

อายุ 61-70 ปี

อายุ 71-80 ปี

อายุ 81-90 ปี

อายุ 91-100
ปี

แผนภูมิแสดงจ ำนวนประชำกรแยก ชำย - หญิง

51%

49%

ประชำกรชำย
ประชำกรหญงิ

3.  ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 

ประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น จํานวน  3,791  คน และมีประชากรแฝงซึ่งเป็นชาวรามัญ 
และชาวพม่า ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถสํารวจจํานวนเป็นที่แน่นอนได้เนื่องจากมีการย้ายเข้า-ย้ายออกโดยยัง
ไม่มีการควบคุม 

ชื่อ ประชากรชาย ประชากรหญิง รวม 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย 
 

1,879 1,938 3,817 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

 
ชื่อเทศบาล 

 

จ้านวน 
หลังคาเรือน 

อายุ  ชาย/หญิง 
1-10 

ปี 
11-
20 ปี 

21-
30 ปี 

31-
40 ปี 

41-
50 ปี 

51-
60 ปี 

61-
70 ปี 

71-
80 ปี 

81-
90 ปี 

91-
100 
ปี 

เทศบาลตําบล 
น้ําตกไทรโยคน้อย 
 

1,418 693 514 573 622 533 439 260 109 67 7 
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4.   สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

ในเขตเทศบาล ตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย มีโรงเรียนทั้งหมด จํานวน 3 แห่ง คือ โรงเรียน
อนุบาลไทรโยค สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา สังกัดกรมสามัญศึกษา ศูนย์
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน   
 

ตารางแสดงรายละเอียดการศึกษา 
ชื่อโรงเรียน ประเภทของโรงเรียน จ้านวนนักเรียน จ้านวนครู จ้านวนห้องเรียน 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนมัธยมศึกษา 413 13 15 
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค โรงเรียนประถมศึกษา 630 30 18 
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 77 2 2 

 
 4.2 สาธารณสุข  

ในเขตเทศบาล ตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 1 แห่ง 
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลท่าเสา ไว้บริการกับผู้เจ็บ ปุวย  โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จํานวน  4  
คน  ร้านขายยา 4 แห่ง คลินิก 1 แห่ง และมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จํานวน  51  คน  
 
 4.3 อาชญากรรม  
   ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย มีปูอมจุดตรวจท่าเสา จํานวน 1 ปูอม และเป็น
พ้ืนที่ที่ยังมีการก่ออาชญากรรมค่อนข้างน้อยมาก ไม่เคยมีเหตุรุนแรง เช่น การลักทรัพย์ และการทะเลาะวิวาท 
แต่ไม่บ่อยครั้ง 
  
 4.4 ยาเสพติด  
   ในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ถือว่าเป็นพื้นที่ทางผ่านระหว่างแนวชายแดน ซึ่ง
เป็นพื้นที่ขนยาเสพติด จึงทําให้มีปัญหาด้านยาเสพติดบ้างบางส่วน 
 
 4.5 การสังคมสงเคราะห์  

เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย มีประชากรเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพลภาพ ผู้ปุวยเอดส์ ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ ดังรายละเอียดดังนี้   
  1. ผู้สูงอายุ   300 คน 
  2. ทุพลภาพ     21 คน 
  3. ผู้ปุวยโรคเอดส์      2 คน  
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การเดินทางมายังเทศบาลน้ําตกไทรโยคน้อยสามารถเดินทางได้ทั้งหมด  3  เส้นทางดังนี้  คือ 

1. ทางรถยนต์ประจําทาง และรถยนต์ส่วนบุคคล ตามเส้นทางหมายเลข  323 
ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ถึงเทศบาลตําบลน้ํา ตกไทรโยคน้อย ประมาณ  62  กิโลเมตร 
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2. ทางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย  จากสถานีรถไฟบางกอกน้อยถึง  สถานี
รถไฟน้ําตกซึ่งแยกจากทางรถไฟสายใต้ที่ชุมทางหนองปลาดุกอําเภอบ้านโปุง จังหวัดราชบุรี ผ่านอําเภอท่า
มะกา  อําเภอท่าม่วง  อําเภอเมือง  และอําเภอไทรโยค  สุดระยะทางที่สถานีน้ําตก  ตําบลท่าเสา   

3. ทางเรือหรือแพโดยล่องจากแม่น้ําแม่กลองขึ้นมาตามแม่น้ําแควน้อยข้ึนมาถึง
ท่าเรือปากแซง  ซึ่งสามารถเท่ียวชมธรรมชาติความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ํา จนถึงอําเภอทองผาภูมิ 

 
5.2 การไฟฟูา 
  ปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการไฟฟูาในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012 ครัวเรือน สามารถให้บริการ

ไฟฟูาได้ 1,012  ราย มีปริมาณการใช้ไฟฟูา/เดือนโดยเฉลี่ย  74,976  หน่วย   คิดเป็นค่าไฟฟูาเฉลี่ย / เดือน
ประมาณ 332,428  บาท ซึ่งยังปรากฏว่า  มีบางครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล  และเทศบาลกําลังดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาคให้ดําเนินการติดตั้ง และบริการไฟฟูาแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือนต่อไป 

 
5.3 การประปา 

ในการให้บริการน้ําประปาทางเทศบาลสามารถผลิตน้ําประปาได้ทั้งหมด (กําลังการผลิต
ทั้งหมด) จํานวน 28,269 ลบ.ม. สามารถส่งจ่ายน้ําประปาบริการตามครัวเรือนในเขตเทศบาลทั้งสิ้น 1,012   
ครัวเรือน  โดยมีปริมาณใช้น้ําประปาเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  19,660  ลบ.ม.  คิดเป็นจํานวนเงินรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนประมาณ  98,315 บาท  โดยมีรายได้จากการให้บริการน้ําประปา 1,179,820  บาท/ปี  และมี
รายจ่ายในการให้บริการประปา 2,478,890.21 บาท/ปี ซึ่งในอนาคตทางเทศบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการผลิต  การส่งจ่ายน้ําประปา  ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 

 
5.4 โทรศัพท ์

เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T TOT 
CAT และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS , True , DTAC  
 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง 
ในพ้ืนที่เทศบาลมีที่ทําการไปรษณีย์สาขา   จํานวน  1  แห่ง  ซ่ึงต้ังอยู่ชมุชนอนามัย ใกล้กับ

โล้วเฮงหมง ติดถนนแสงชูโต 323 มีการส่งและแจกวันละ 1 ครั้ง คือ 08.30-9.00 น.รับเอกสาร จดหมาย 
พัสดุ เพ่ือนําลงไปที่ไปรษณีย์ที่ตัวอําเภอ และช่วงบ่ายก็จะนําจดหมาย พัสดุ นํามาแจกจ่าย และมีขนส่งเอกชน 
J&T จํานวน  1  แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับไปรษณีย์ 
 

5.6 การเงินการธนาคาร 
  ในพ้ืนที่เทศบาลมีธนาคาร จํานวน 2 แห่ง คือ  

1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขาไทรโยค 
2. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไทรโยค 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจะตั้งบ้านเรือนในบริเวณ   3   ชุมชนในเขต
เทศบาล  คือ   ชุมชนเขาโทนบางส่วน  ชุมชนปากแซงบางส่วน ชุมชนเกาะเจริญบางส่วน โดยจะปลูกพืชหลักๆ 
คือ มันสําปะหลัง ข้าวโพด มะเขือ พริก มะขาม ส้มโอ เป็นต้นโดยคิดเป็น  30%ของจํานวนประชากรทั้งหมด 

 
6.2 การบริการ 

ด้านการบริการก็จะเป็นร้านเสริมสวย ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ โดยรวมแล้วก็มี
อยู่ประมาณ 50 ราย 

 
6.3 การท่องเที่ยว 

เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยเป็นย่านธุรกิจการค้า  พาณิชกรรม  ธุรกิจการท่องเที่ยว
ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย และการบริการรับจ้างต่างๆ ซึ่งในเขตเทศบาล    มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงามหลายแห่งด้วยกัน  เช่น  น้ําตกไทรโยคน้อยที่สวยงามและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศมีท่าจอดเรือปากแซงสําหรับจอดเรือและแพรับส่งนักท่องเที่ยว   ที่ล่องแพเที่ยวชมความสวยงาม
ของสองฝั่งแม่น้ําแควน้อย   รวมทั้งมีถํ้าต่าง ๆ  ที่ยังไม่ได้รับการสํารวจและประกาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจซึ่งเคยเป็นค่ายเชลยศึกชาวต่างชาติในสมัยก่อนล้วนอยู่ในเขตเทศบาลซึ่งอีก
ไม่นานคงได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ต่อไป 

อีกท้ังเทศบาลฯ  เป็นทางผ่านในการเดินทางต่อไปยังอําเภอทองผาภูมิ  อําเภอสังขละบุรี ซึ่ง
เป็นสถานที่ท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมมาย  จะเห็นได้ว่าประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล สามารถสร้างรายได้
จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว  การค้าขาย  การให้บริการทั้งด้านอาหาร ที่พักรถยนต์โดยสารรับส่งนักท่องเที่ยว 
การจําหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองของที่ระลึก  และอ่ืน ๆ  แก่นักท่องเที่ยว  นักทัศนาจรทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  

 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยแบ่งการปกครองเป็น 6 ชุมชน ได้แก่ 
1. ชุมชนตลาด 
2. ชุมชนสถานีรถไฟ 
3. ชุมชนน้ําตก 
4. ชุมชนเขาโทน 
5. ชุมชนปากแซง 
6. ชุมชนอนามัย 
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
   ทําสวน  
  ส่วนใหญ่ประชาชนจะทําสวนส้มโอ ซึ่งมีประมาณ 5 ครัวเรือน พ้ืนที่ในการทําสวนส้มโอ

ประมาณ 30 ไร่ 
 
   ทําไร่  
  ประชาชนส่วนใหญ่ทําไร่มะเขือ ไร่ข้าวโพด ไร่มันสําปะหลัง โดยคิดเป็นพื้นท่ีที่ใช้ในการ

เพาะปลูกเฉลี่ย ร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
 
7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

แหล่งน้ําที่ใช้จะมีด้วยกัน 2 แหล่งคือ 
1. แม่น้ําแควน้อย 
2. น้ําตกไทรโยคน้อย 
โดยส่วนใหญ่ประชาชนจะได้น้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคจากแม่น้ําแควน้อย เนื่องจากมีน้ํา

เพียงพอ แต่น้ําตกไทรโยคน้อยแห้งแล้งไม่สามารถนําน้ํามาใช้ได้ 
 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลใช้น้ําประปาที่ผลิตจากกิจการประปาของเทศบาลตําบล

น้ําตกไทรโยคซึ่งสูบมาจากแม่น้ําแควน้อย ซึ่งมีหอถังประปาจํานวน 2 แห่ง คือ บริเวณตลาดสด ซึ่งจะใช้เฉพาะ
โซนชุมชนที่อยู่ตอนบน คือชุมชนน้ําตก ชุมชนตลาด ชุมชนสถานีรถไฟ และชุมชนเขาโทนบางส่วน และหอถัง
บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาโทนจะจ่ายน้ําให้แก่ ชุมชนเขาโทนบางส่วน ชุมชนอนามัย และชุมชนปากแซง 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คริส และอิสลาม ตามลําดับ โดยมีวัดจํานวน 3 แห่ง 

คือ 
1. วัดน้ําตก ซึ่งเป็นวัดประจําอําเภอ 
2. วัดเกาะเจริญสุขาราม 
3. และสํานักสงฆ์ในไร่ 

 
8.2 ประเพณีและงานประจ้าปี 

ประเพณีท่ีสําคัญๆของชาวเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย คือ  
1. ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
2. ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ 
3. ประเพณีสงกรานต์ 
4. ประเพณีลอยกระทง 
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8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
1. น้ําหมักชีวภาพ  
2. ผลิตน้ํายาล้างจาน  
3. การถนอมอาหาร เช่น ดองหน่อไม้ นําผลไม้มาแช่อิ่ม 
4. การสานตะกร้า 

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
สินค้าพ้ืนเมืองของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ก็จะเป็น กล้วยฉาบ เผือกฉาบ

มะขามปูอมแช่อิ่ม มะขามยักษ์แช่อิ่ม หน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้ง ไส้อั่ว หมูพะโล้แดดเดียว 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้้า  
  แหล่งน้ําที่สําคัญมีอยู่ 2 แหล่ง คือ แม่น้ําแคว และน้ําตกไทรโยคน้อย  
 

9.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่เขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีของอุทยานแห่งชาติไทรโยค 

จะเป็นปุาเบญจพรรณ มีไม้หลากหลายชนิด เป็นปุาที่มีพรรณไม้เด่น 5 ชนิด ตามความหมายของคําว่า “เบญ
จะ” คือ ห้า ได้แก่ ไม้สัก มะค่า แดง ประดู่ และชิงชัน พบปุาชนิดนี้ในบริเวณท่ีมีฤดูกาลแบ่งแยกชัดเจน มีช่วง
แห้งแล้งยาวนานเกินกว่า 3 เดือน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,200-1,400 มิลลิเมตรต่อปี ที่ระดับความ
สูงตั้งแต่ 50-800 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ต้นไม้เกือบทั้งหมดในปุาเบญจพรรณจะผลัดใบในฤดูแล้ง 
โดยเฉพาะตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงเมษายน  
 

9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในเขตเทศบาลนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว คือ น้ําตกไทรโยคน้อย  

และเป็นที่ทราบกันว่าน้ําตกไทรโยคน้อยมีประวัติความเป็นมาคู่กับชุมชนท่าเสา  มาช้านาน ตั้งแต่สมัย
สงครามโลกครั้งที่  2  จึงถือว่าเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์   อีกท้ังมีสถานที่อ่ืน ๆ  อีกท่ีอยู่ใกล้ ๆ กับน้ําตก 
ฯ เช่น   ถ้ําวังบาดาลซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ค่ายเชลยศึกที่อยู่ในเขตเทศบาลที่รอการขุดค้น  
และประกาศเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์อีกแห่งจากกรมศิลปากร  และยังมีแหล่งชุมชนเก่าแก่ท่ีรอการขุดค้น
อยู่ตรงสะพานคอนกรีตข้ามไปวังกระแจะ  ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว  โดยมีท่าเรือปาก
แซงท่ีจะจัดเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการใช้พักผ่อนโดยภาพรวมแล้ว
เทศบาลมีศักยภาพในการท่องเที่ยวสูงพอสมควร  
 

10. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
10.1 ด้านการเมืองการบริหาร 

  เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยได้แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น 3 หน่วยงาน เพ่ือให้การ
บริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว รายละเอียด ดังนี้ 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
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โดยมีจ้านวนพนักงานเทศบาล  45  คนแยกเป็น 
  ข้าราชการประจํา  17  คน 
  ลูกจ้างประจํา     4  คน 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ    2  คน 
  พนักงานจ้างทั่วไป  19  คน 
  พนักงานจ้างเหมารายวัน   คน 

10.2 โครงสร้างและอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  โครงสร้างการบริหาร 
   การจัดโครงสร้างการบริหารของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยค  ประกอบด้วย 

สภาเทศบาล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่มาจากการเลือกตั้ง จํานวน 12 
คน  มีหน้าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานฝุายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย  ดํารง
ตําแหน่งคราวละ  4  ปี 

นายกเทศมนตรี   ประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี  1  คน และรองนายกเทศมนตรี 
2 คน มีหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาล  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นยังประกอบด้วยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  เป็น
ผู้ปฏิบัติราชการเพ่ือสนองนโยบายฝุายการเมืองที่กําหนดไว้เป็นแผนงาน / โครงการ  และปฏิบัติงานตาม
ระเบียบปฏิบัติ ของทางราชการสนองนโยบายของรัฐบาล  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา  และ
รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการดําเนินงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมายต่าง ๆ   

แผนผังเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต้าบล 
น้้าตกไทรโยคน้อย 

คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล 
 

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล 

รองประธานสภาเทศบาล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
(10 คน) 
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คณะนายกเทศมนตรี  ประกอบด้วย 
  1. นางสัจจา     ฝุกฝัด   นายกเทศมนตรี 
  2. นายปรีชา      วงษ์จีน   รองนายกเทศมนตรี 
  3. นายไพโรจน์  ผ่องเกษม   รองนายกเทศมนตรี 
  5. นายบุญลอ      อ้นทอง   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
  4. นายไพฑูรย์  มะลิวัลย์    เลขานุการนายกเทศมนตรี 
สมาชิกสภาเทศบาล  ประกอบด้วย 

1. นายวีระ  เหรียญเชย   ประธานสภาเทศบาล 
  2. นายสุรเชษฐ     ผลวิชา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายวิเชียร      รอดทับทิม  สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายฉัตรมงคล   อยู่นิวาศน์  สมาชิกสภาเทศบาล 
5. นายสุรชัย  ผลวิชา   สมาชิกสภาเทศบาล 
6. นายทองแดง  แกววังสาร   สมาชิกสภาเทศบาล 

  7. นายพีระพงษ์  ศุภจอมชัย   สมาชิกสภาเทศบาล 
  8. นายวิโรจน์  ศรีพูนพันธ์   สมาชิกสภาเทศบาล 
  9. นายธานี  สามสี   สมาชิกสภาเทศบาล  
  10. นายสมคิด  ศรอารา    สมาชิกสภาเทศบาล 
  11. ดต.รักประสงค์ แสนสม    สมาชิกสภาเทศบาล 
  12. ว่าง (เนื่องจากเสียชีวิต)  

10.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมทางการเมืองและการบริหารที่ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  มีส่วน

ร่วมในการดําเนินการต่าง ๆ  ดังนี้ 
1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล แผนพัฒนา 3 ปี แผนการดําเนินงาน และเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2. การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
3. การจัดทํายุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  ในการพัฒนาเทศบาล 
4. การจัดประชุม  การฝึกอบรม  ในโครงการที่เทศบาลจัดขึ้น 
5. การร่วมแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในการพัฒนา  และ   การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเขต

เทศบาลร่วมกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 
6. การร่วมกันจัดตั้งชุมชนใน  “โครงการบ้านเมืองน่าอยู่” 

10.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยมีศูนย์อํานวยการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สินของประชาชน  ดังนี้ 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

-  รถยนต์ดับเพลิง  1 คัน 
-  รถบรรทุกน้ํา  2 คัน 
-  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่  2 คน 

การปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ได้มีโครงการจัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและอบรมอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ขึ้น 2 รุ่น  จํานวน  50  นาย 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
  การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ.2561-2564   ได้ดําเนินการจัดทําโดยการจัดทําตาม
แผนพัฒนาระดับมหาภาค ซึ่งได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มาทําการวิเคราะห์ ศึกษาความเป็นไปได้ มาเป็นแนวทางดําเนินงาน 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558  –
 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป)  

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) 
คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ 
(2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ( Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี  

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได้มีการนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายส่วน ได้แก่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานําข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นําเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ  

ในการดําเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติจะนําเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะนําเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกําหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ  จะได้
นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการดําเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
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  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 
สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   

๑. บทน้า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 

เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง  ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม  ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ  อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ํากว่าศักยภาพ  เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ  ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา  โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา  
ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น  ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายสําคัญต่อการพัฒนาประเทศ  แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ  การศึกษา  บริการสาธารณสุข  
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โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน  ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น  แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ  ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู  การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการ
พัฒนาประเทศท่ีผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน  ขณะที่ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา  ความไม่เสมอภาค  การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศใน
การจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ตั้งท่ีสามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขต
แดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต  นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้อง
ให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้  การขยายอิทธิพลและการเพ่ิม
บทบาทของประเทศมหาอํานาจ  ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ  หรือเกิดการย้าย
ขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ  และบรรษัทข้ามชาติ  จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ  ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ  ทั้งในด้านความม่ันคง  และเศรษฐกิจ  รวมทั้งการรวมกลุ่ม
เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน  ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ 
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  หุ่นยนต์และโดรน  เทคโนโลยี
พันธุกรรมสมัยใหม่  และเทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด
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เหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทําให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมา
ขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มสําคัญที่จําเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด  อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและ
การลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น  การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้าง
ความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น  ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี  
๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมข้ึน  ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  ดังนั้น  การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน  โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาจทําให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง  ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น  และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากข้ึน  
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจทําให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรง
มากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน  ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น  ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ํา  ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ  มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการ
สูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความ
รุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ 
ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน  ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสําคัญและความสนใจจากนานา
ประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความ
มั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญเพ่ิมมากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
จะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ  ที่สําคัญ  เช่น 
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนําไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ  สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ  ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ  การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดข้ึน
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น  
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อาจนําไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้  หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกัน
และรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี  
โครงสร้างพื้นฐาน  และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น  หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ํา  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทําให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง  วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซ่ึง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก  
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ  ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดําเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  
สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง  สร้างรายได้  ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน  ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือท่ีสอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก  จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐาน
นโยบายไทยแลนด์  ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาคเกษตร
และภาคบริการ  กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา  ลดปัญหาความเหลื่อมล้ํา  และนําไปสู่การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้  ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร  การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ  การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ  และการ
พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการมีข้อกําหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  กฎหมาย  ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันท่ีสูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี  เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต  
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ  โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
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เสถียรภาพทางการเมือง  มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ  โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ  จําเป็นต้องคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร  โครงสร้างเศรษฐกิจ  สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม  และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง  ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม  อย่างไรก็ตาม  หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบน
พ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ 
อย่างเป็นระบบ  โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ  และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ  อาทิ เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่าง
มั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง  ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างม่ันคง  และยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น  มี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง  หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ  สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  
และมีความมั่นคงในทุกมิติ  ทั้งมิติทางการทหาร  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มี
ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี  สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ครอบครัวมี
ความอบอุ่น  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต  มีงานและรายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต  มีการออม
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ  ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
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เข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก  และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง  การผลิต การค้า การลงทุน และการทํา
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา  นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน  ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร  ทุนทางสังคม  และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้  การรักษาและ
การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ  

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  

รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  

๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย ์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ตอบสนองความต้องการ  และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ  ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสํา 

นึกมีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

เสมอภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมนาหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ  และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย  ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ  
นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง  เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ  รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ  เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา  พร้อมทั้งแผนงาน /โครงการสําคัญท่ีต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง  ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ือเตรียมความพร้อมคน  สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน  ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓ .๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์  โดยมี ๖ 
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔ .๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง

คั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
1.3  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี 

สุพรรณบุรี) 
วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร 
การท่องเที่ยวหลากหลายเชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี 
การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย 
พันธกิจ 

1. ปรับโครงสร้างการดาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน
สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม  ให้มีความสามารถในการแข่งขัน  
ก้าวทันเทคโนโลยี  รู้ทันบริบทโลกรอดพ้น  กับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้  
ที่มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 

2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชน
ประชาคม  และภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน  ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดา
เนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
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3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  และกิจกรรมอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ที่มีการเชื่อมโยงกัน  และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่ม
จังหวัด 

4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล  รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการของ
กลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน 
(มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5 
ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน  (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด  ต้อง

ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ พัฒนาสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ  ให้ได้

คุณภาพ มาตรฐานยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ ให้ได้

คุณภาพมาตรฐาน  ระดับนานาชาติ  ที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย  และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจาเป็นต้องพัฒนา
ตั้งแต่วิธีการผลิต  ต้นน้า กลางน้า จนถึงปลายน้า  โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี  และพัฒนา
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์  สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร  พัฒนาการแปรรูปสินค้า
เกษตรให้มีความหลากหลาย  และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร  รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุน
การตลาดประชาสัมพันธ์  สินค้า และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง  สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ครบวงจร รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  อารยธรรม
ทวารวดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด  โดยมีประเด็น  “อารยธรรมทวาร
วดี” เป็นกรอบในการดาเนินการ  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี  วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์  
เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์การมีอีเวนท์  หรือกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด  โดยจะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้าน
การท่องเที่ยวให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี
ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 

เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะการค้า  การลงทุน
ระหว่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นประตู  เชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย  
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รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลก  ตามแกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนา
เศรษฐกิจตอนใต้  (Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิ  และท่าเรือแหลมฉบัง  ใน
ภาคตะวันออก 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ ยกระดับการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 

สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สู่
ประเทศไทย ๔.๐ 

เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ  ความคิดริเริ่ม  และการตลาด  เพ่ือยกระดับการ
ผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศ
ไทย 4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  และในประเด็นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะทาให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : พัฒนาสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการ ให้ได้คุณภาพ 

มาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร  (THAILAND ๔.๐ – Food Health and 
Bio Technology) 

เป้าประสงค์ 
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการทางสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

ที่มา : ระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์, กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  
โดย 
ข้อมูลมาจากรายได้จากการขายสินค้า  OTOP กลุ่มอาหาร  เครื่องดื่มและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา , สา
นักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ 
1.3 พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
1.4 พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
1.5 พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและ

บริการ 
1.6 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า

เกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒ : ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด  อารยธรรม
ทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง  (THAILAND ๔.๐ – 
Culture and Diversity Linkage Tourism) 
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เป้าประสงค์ 
เพ่ิมรายได้และจํานวนนักท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
2.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2.2 ารสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
2.3 ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง  แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง  รวมถึงสินค้า

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกฯ 
2.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
2.5 ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม  และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง

ท่องเที่ยว 
2.6 อํานวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓ : พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี

ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
(THAILAND ๔.๐ – Connectivity) 

 
เป้าประสงค์ 

มูลค่าการค้าบริเวณด่านชายแดนเพ่ิมข้ึน 
 

กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์  และเครือข่ายคมนาคม  เพ่ือกระตุ้นให้

เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
3.2 พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
3.3 งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด  และการประชาสัมพันธ์  ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก 
3.5 ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  และสามารถ

ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
3.6 พัฒนาระบบส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด  และผลักดันให้มี

การลงทุนในต่างประเทศ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ : ยกระดับการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน  ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  สู่
ประเทศไทย ๔.๐ (THAILAND ๔.๐ – Automatic and Digital Technology) 
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เป้าประสงค์ 
เพ่ิมผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน  และภาค

แรงงาน ที่ปรับเปลี่ยนกระบวนการ สู่ประเทศไทย ๔.๐ 
กลยุทธ์ 
4.1 พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม 
4.2 ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระดับชุมชน

(Small Batch) 
4.3 ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม 
4.4 ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการทางานเชิงนวัตกรรม 
4.5 ฒนาระบบการส่งเสริม  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น

ประเทศไทย ๔.๐ 
 

1.3.1 แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาญจนบุรี 

“เมืองน่าอยู ่เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาทุนมนุษย์ ทุนทางสังคม และคุณภาพชีวิต อย่างทั่วถึง 
2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการระบบสังคม  เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต 
3. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ในพ้ืนที่ตอนในและพ้ืนที่ชายแดน 
4. สนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทผังชุมชน และผังเมืองรวม 
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการท่องเที่ยว ปลอดภัย 
6. จัดตั้งนิคมเกษตรกรรม  พัฒนาศักยภาพระบบการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตร

อุตสาหกรรมปลอดภัยให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการบริโภคและส่งออก 
7. พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มี  มาตรฐานสากล  เพ่ิมช่องทางการค้า

ภายในการค้าชายแดน ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศ 
 

เป้าประสงค์รวม 
1. ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีมีความสุขในการดารง  ชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
3. จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล ทั้งระบบ และมีความปลอดภัย 
4. จังหวัดกาญจนบุรี มีประชาชนยากจนลดลง มีการพัฒนา เศรษฐกิจทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความมั่นคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสุขภาวะ ความม่ันคง ความปลอดภัยและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างครบวงจรและทั่วถึง 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างทุนทางสังคมชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
4. เสริมสร้างระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในทุกมิติ 
5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  งานประกันสังคมมุ่ง

ให้ผลสัมฤทธิ์ 
8. ส่งเสริมการมีงานทาของแรงงานในระบบและนอกระบบอย่างยั่งยืน 
9. ส่งเสริมและต่อยอดโครงการตามพระราชดาริฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล  แผนพัฒนาการเกษตร  ระบบสารสนเทศการเกษตร  ให้

ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร  และการใช้พลังงาน

ทางเลือกเพ่ือการเกษตรให้เหมาะสมครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย เพ่ือพัฒนาการเกษตร โดยใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมร่วมกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4. ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรและสถาบันเกษตรกร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต อาหารและสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป การจาหน่ายให้

มีคุณภาพและมาตรฐาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมบุคลากร (ภาครัฐ) ด้านการเกษตรให้เป็น Smart Officer 
7. ส่งเสริมช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
2. สารวจ วิจัย และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
3. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
5. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมด้านการตลาดยุคใหม่ 
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมอัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม เพ่ือความยั่งยืน 
8. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  เขตเศรษฐกิจพิเศษ  และการค้า

ชายแดน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 
2. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs) 
3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  ผลิตภาพแรงงาน  แรงงานวิชาชีพ  และยกระดับสถาน

ประกอบ การสู่มาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
4. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์และการค้ากลุ่มประเทศอาเซียน+6 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564  
จุดยืน 
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงมีมาตรฐาน ส่งเสริมประชาชนให้มีอาชีพ  และรายได้เพ่ิมข้ึน โดย

คํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าและยั่งยืน  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
"เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพ

ชีวิตได้มาตรฐานการให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล  โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  
ก้าวทัน AEC" 
 

วิสัยทัศน์ 
1. ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  
2. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม  
3. สนับสนุนและสร้างแหล่งกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าพ้ืนเมือง   
4. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย    
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5. สนับสนุนประชาชน องค์กร หน่วยงาน ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
6. สร้างจิตสํานึกของประชาชนในการดูแลจัดการสถานที่ท่องเที่ยว   
7. ปรับปรุง พัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งได้มาตรฐาน   
8. ปรับปรุง  พัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมให้ครอบคลุม   
9. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
10.  ปรับปรุง  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค   
11.  การจัดทําผังเมืองและผังเมืองรวม   
12.  พัฒนาสถานที่พักผ่อนให้มีมาตรฐานและปลอดภัย   
13.  ส่งเสริมการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   
14.  สนับสนุน ส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชน 
15.  สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน   
16.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม   
17.  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี   
18.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาข้อมูลในการพัฒนา  
19.  ส่งเสริมความรู้ของบุคลากรให้ได้มาตรฐาน  
20.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
21.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
22.  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย  

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ  
2. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมมีสถานที่จําหน่ายสินค้า   
3. สินค้าเกษตรมีการพัฒนาคุณภาพ  
4. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน   
5. ประชาชน องค์กรเอกชนให้ความร่วมมือในการดูแลสถานที่ท่องเที่ยวมากข้ึน   
6. ประชาชนมีจิตสํานึกในการร่วมดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย  
7. เส้นทางคมนาคมขนส่งมีมาตรฐานและปลอดภัย   
8. เส้นทางคมนาคมครอบคลุมเส้นทางหลัก   
9. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับการพัฒนาให้ครอบคลุมครบถ้วน   
10.  มีน้ําสําหรับใช้ในการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ   
11.  การผังเมืองและผังเมืองรวมเป็นระเบียบ  
12.  มีสถานที่ออกกําลังกายและสถานที่พักผ่อนเพียงพอปลอดภัย  และได้มาตรฐาน   
13.  การศึกษามีคุณภาพท้ังในระบบและนอกระบบ   
14.  สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น   
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15.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
16.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย   
17.  วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นดํารงอยู่   
18.  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ในการปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ 
19.  มีข้อมูลสําหรับใช้ในการวางแผน ตรวจสอบและพัฒนางานของท้องถิ่น   
20.  การบริหารมีความโปร่งใส ยุติธรรม  
21.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ และตรวจสอบ 
22.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย   
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1.2 การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม และการค้าสู่สากล 
1.3 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง 
    พ้ืนฐาน 

2.1 การคมนาคมและการขนส่ง 
2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบํารุงรักษาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน 
2.3 การผังเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3.4 การสาธารณสุข 
3.5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
      ทรัพย์สิน 
3.7 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อม 
4.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
4.3 การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
4.4 การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงาน 
      จากการเกษตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา  
    ศิลปะ และวัฒนธรรม 

5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
      และประเพณีท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
      พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
5.3 การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    บริหารจัดการ 

6.1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินสําหรับการ 
      ปฏิบัติงาน 
6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตสํานึกในการทํางาน 
6.4 การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมี 
      ส่วนร่วม 
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1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4. ด้านพัฒนาสังคมและชุมชน 
5. ด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการพัฒนาการบริหารและงานบริการ 

 
2. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความพอเพียง” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
3. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมนันทนาการ  เน้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตสํานึกให้เทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

 

2.3 เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
2. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพกับประชาชน และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข 
5. ประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ที่ครบครัน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด มีความมั่นคงในชีวิต และ

ทรัพย์สิน และมีสุขภาพที่ดี 
7. การบริการทุกระดับด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และมีความเสมอ

ภาค และเท่าเทียม 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
จัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ร้อยละ 80 ของการจัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

ได้รับการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 ต่อปี 
สร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็ง จํานวนผู้ว่างงานลดลงจากเดิมร้อยละ 80  
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
เพ่ิมศักยภาพของ อสม.และสุขอนามัยของประชาชน
ในชุมชน  

จํานวน อสม.ที่ได้รับการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
จํานวน 50 คน 

ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับสวัสดิการจากสังคม 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80  

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละของปัญหาอาชญากรรมลดลงร้อยละ 80 
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายแห่งรัฐ ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดลดลงร้อยละ 80 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ 
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ จํานวนการจัดงานเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และกิจกรรมนันทนาการ ปีละ 5 ครั้ง 
สร้างเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก ปรับปรุงสื่อการเรียน
การสอนและส่งเสริมกิจกรรมสําหรับเด็กเยาวชนและ
ประชาชน 

จํานวนเด็กนักเรียนที่ได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมกับ
ช่วงวัย  800 คน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของ
ชาติ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
การมีส่วนร่วมและประชาธิปไตย ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแต่ละปีเพิ่มขึ้น 
สร้างจิตสํานึกเทิดทูนพระมหากษัตริย์ จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวพระราชดําริ และสร้าง

จิตสํานึกเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ปีละไม่ต่ํากว่า 1 
ครั้ง 

พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 
เพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร จํานวนบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการฝึกอบรม 25 คน 
ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน จํานวนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

จํานวน 5 ชิ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ปรับปรุงระบบประปา จํานวนผู้ร้องเรียนเรื่องน้ําประปาลดลงร้อยละ 80 
ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ จํานวนการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 80 
ปรับปรุงตลาดสด ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดสดเพ่ิมข้ึนร้อย

ละ 80 
ก่อสร้างถนนและทางเท้า จํานวนถนนแอสฟัทล์ติกคอนกรีตเพ่ิมข้ึน 10 สาย 
ก่อสร้างรางระบายน้ํา จํานวนรางระบายน้ําภายในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้น 5 

สาย 
ปรับปรุงสะพาน จํานวนสะพานที่ได้รับการปรับปรุง จํานวน 1 สาย 
 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบยั่งยืน 
2. พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพกับประชาชน และส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. ให้ความรู้เรื่องการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีประมหากษัตริย์ทรงเป็น rระ

ประมุข 
5. ประชาชนมีน้ําประปาที่สะอาดใช้อย่างเพียงพอตลอดจนการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคท่ี

ครบครัน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษา ห่างไกลยาเสพติด มีความมั่นคงในชีวิตและ

ทรัพย์สิน และมีสุขภาพที่ดี 
7. การบริการทุกระดับด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และมีความเสมอภาค 

และเท่าเทียม 
 

2.6 กลยุทธ์ 
1. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรแลการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร ์

1.1 ส่งเสริมการจัดการการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
1.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
1.3 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน 
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2. ด้านสาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ อสม. 
2.2 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในชุมชน 
2.3 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
2.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานปูองกันให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.5 จัดหาเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.6 สนับสนุนด้านความปลอดภัยของประชาชน 
2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายแห่งรัฐ “พลังแผ่นดินเอาชนะยา

เสพติด” 
 

3. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน 

 กลยุทธ์ 
3.1 ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน 
3.2 ส่งเสริมโภชนาการสําหรับเด็ก 
3.3 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมการแสดงออกและส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ 
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมนันทนาการ 
3.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
3.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไขปัญหาโดยประชาชนเพื่อ

ประชาชนการเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน 
 

4. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ 
 กลยุทธ์ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
4.2 พัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร 
4.3 ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.4 ปรับปรุงอาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
4.5 สร้างจิตสํานึกเทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
4.6 สนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดําริ 

 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 กลยุทธ์ 

5.1 ปรับปรุงระบบประปา 
5.2 ปรับปรุงรางระบายน้ําและขุดลอกลําคลอง 
5.3 ติดตั้งระบบไฟฟูา 
5.4 ปรับปรุงสะพาน ถนนและทางเท้า 
5.5 ปรับปรุงตลาดสด 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

2.7.1 ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการเกษตร  

2.7.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี และเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

2.7.3 พัฒนาสังคม ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

2.7.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน  

2.7.5 พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย    

2.7.6 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในชุมชน  

2.7.7 ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.7.8 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

 
 

 

 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 35 
 

2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย พ.ศ.2561-2565 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล 

แนวทางการ
พัฒนา 

ผลผลิต/
โครงการ 

ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่

พัฒนาและยกระดับ
แหล่งและกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐานสากล 

ปรับปรุงการบริการ
และสาธารณูปโภค
พื้นฐานในแหล่ง

ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการตลาด
และการ

ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผ่าน

เรื่องราวด้านการ
ท่องเที่ยว 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ 

ส่งเสริมการสร้าง
ความสัมพันธ์และ
การค้ากับกลุ่ม

ประเทศลุ่มแม่น้้า
โขง (GMS) และ
ประเทศอื่นๆ 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อ

รองรับการค้าสู่
สากล 

ส่งเสริมการพัฒนา
ผู้ประกอบการและ
แรงงานวิชาชีพ เพื่อ
รองรับธุรกิจการค้าสู่

สากล 

ส่งเสริมประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตร

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 

ส่งเสริมความมั่นคงและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

อ้าเภอตามแนวชายแดน 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศาสนา ศิลปะ และ

วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจการ

ท่องเที่ยว การเกษตร
และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูน

สถาบันส้าคัญของชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

จัดการ
การเกษตร

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

สร้าง
เศรษฐกิจใน

ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

เพ่ิมศักยภาพ  อสม.  
และสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน และ
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบาย

แห่งรัฐ สร้างเสริมโภชนาการ
ส้าหรับเด็กปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน 
และส่งเสริมกิจกรรม
ส้าหรับเด็กเยาวชน

และประชาชน 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีกิจกรรม
นันทนาการ  

การมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตย  

พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและ

บุคลากร  

ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด้าริ และสร้าง
จิตส้านึกเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  ปรับปรุงระบบประปา
และไฟฟ้า และตลาดสด 

ปรับปรุงถนน ทางเท้า 
สะพาน รางระบายน้้า  

โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
จ้านวน 5 ครั้ง 

โครงการ
ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่
ประชาชน 

จ้านวน 150 
คน 

โครงการ
ส่งเสริม

การเกษตร
แบบปลอด

สารพิษ 
จ้านวน 300 

คน 

โครงการอาหารเสริมนม 
จ้านวน 800 คน 

โครงการอาหารกลางวัน
ส้าหรับเด็ก จ้านวน 
800 คน 

โครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 
กิจกรรม

นันทนาการ 
จ้านวน  20 ครั้ง 

โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย

ให้แก่ประชาชน 
จ้านวน 500 คน 

โครงการ
ปรับปรุงระบบ
น้้าปาปาในเขต
เทศบาล 3 สาย  

โครงการปรับปรุงตลาดสด
เทศบาล จ้านวน 1 แห่ง  

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ จ้านวน 5 สาย 

แห่ง  

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. จ้านวน 

5 สาย  

โครงการปรับปรุง
สะพานแขวนท่าเรือ

ปากแซงจ้านวน 1 สาย  

โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้้า 
จ้านวน 5 สาย  

โครงการจัดตั้ง
สภาเด็กและ

เยาวชน จ้านวน 
1 กลุ่ม 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของอสม. จ้านวน 60 

คน 

โครงการรณรงค์และ
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ จ้านวน 

20 ครั้ง 

โครงการส่งเสริม
สวัสดิการทางสังคมแก่
ประชาชน จ้านวน 600 

คน 

โครงการฝึกอบรม
บุคลากรทางด้าน

ป้องกัน จ้านวน 60 
คน 

โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์เก่ียวกับงาน
ป้องกัน จ้านวน 10 

ชิ้น 

โครงการการจัด
แข่งขันกีฬาชุมชนเพ่ือ

ต่อต้านยาเสพติด
จ้านวน 5 ครั้ง 

โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV จ้านวน 30 จุด 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ จ้านวน 

300 คน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

ของเทศบาลฯ 
จ้านวน 80 คน 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และพัฒนาเครือข่าย

ภายในองค์กร 
จ้านวน 3 ชุด 

โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์ส่วนกลาง 
จ้านวน 1 เครื่อง 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง จ้านวน 300 คน 

โครงการสร้างเสริมความ
สมานฉันท์ให้แก่คนในชุมชน 

จ้านวน 300 คน 

โครงการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

จ้านวน 300 คน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๕ 

 
 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ)์ 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑๐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ 

 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ ท่ี ๖ 

 
 

.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

 5. 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการ

พัฒนา 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

สู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ 

ระบบโลจิสติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลย ีวิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพื้นที่

เศรษฐกิจ 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.8.1 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
แผนที่ยุทธศาสตร์เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
 
 
 
                                                                                       เป็นเมืองท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  สังคมน่าอยู่  มุ่งสู่ความพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

6. การบริการทางสังคม 
  6.1 ด้านการพัฒนาสังคม 
  6.2 ด้านการศึกษา 
  6.3 ป้องกันยาเสพติด 
  6.4 ด้านความม่ันคง 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.5 ด้านสาธารณสุข 

3. ด้านศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

7. ด้านการบริหารราชการ 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ได้รับ
การศึกษา ห่างไกลยา
เสพติด มีความม่ันคง
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
และมีสุขภาพที่ดี 

ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

บริการทุกระดับ
ด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้ันตอน 
และมีความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 

1. ด้านสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. ด้านเศรษฐกิจ 4. สนับสนุนการปกครอง
แบบระบอบประชาธิปไตย 

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
บทบาทและมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
ยั่งยืน 

ประชาชนมี
น้้าประปาที่สะอาด
ใช้อย่างเพียงพอ 
ตลอดจนการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค
ที่ครบครัน 

พัฒนาความรู้ด้าน
การเกษตร 
สนับสนุนสหกรณ์
ประจ้าเทศบาล 
ส่งเสริมอาชีพกับ
ประชาชน ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ให้ความรู้เรื่องการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทางเป็น
พระประมุขประมุข 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว การเกษตร
และการบริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข และ
ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน และ

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูน

สถาบันส้าคัญของชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

แนวทางการพัฒนา การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

จัดการ
การเกษตร

และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

สร้าง
เศรษฐกิจใน

ชุมชนให้
เข้มแข็ง 

สร้างเสริมโภชนาการ
ส้าหรับเด็กปรับปรุง
สื่อการเรียนการสอน 
และส่งเสริมกิจกรรม
ส้าหรับเด็กเยาวชน

และประชาชน 

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีกิจกรรม
นันทนาการ  

การมีส่วนร่วมและ
ประชาธิปไตย  

ปรับปรุงระบบประปา
และไฟฟ้า และตลาดสด 

ปรับปรุงถนน ทางเท้า 
สะพาน รางระบายน้้า  

เพ่ิมศักยภาพ  อสม.  
และสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน และ
สวัสดิการสังคม 

พัฒนาด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายแห่งรัฐ 

พัฒนาการบริหาร
จัดการองค์กรและ

บุคลากร  

ส่งเสริมโครงการตามแนว
พระราชด้าริ และสร้าง
จิตส้านึกเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์  

การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์โอกาส  และข้อจํากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอก ที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล  รวมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศ -
บาล  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของเทศบาลในปัจจุบัน  เพื่อใช้ในการกําหนดการดําเนินงานต่อไป 
โดยใช้เทคนิค SWOT ANALYSIS  เป็นเครื่องมือ 
  1.) วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength=S) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี  ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จ  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่น การบริหาร  
ระบบข้อมูล  กําลังคน  การเงิน  ภาพลักษณ์  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และทรัพยากร 
  2.) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness=W) พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ  ข้อจํากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเกี่ยวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  3.) การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity=O) ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น 
อย่างไร  มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อเทศบาล   โดยต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
  4.) วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat=T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม  ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจํากัดต่อจังหวัด  โดยต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และเทคโนโลยี  เช่น เดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

จุดแข็ง (Strength=S) จุดอ่อน (Weakness=W) 
1.  มีแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่     
     สวยงามและสภาพภูมิศาสตร์หลากหลาย 
2. เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ คือ ทางรถไฟสายมรณะ 
3. มีแหล่งน้ําที่อุดมสมบูรณ์ 
4. ความหนาแน่นของประชากรมีน้อย 
5. มีพื้นที่ใกล้กับชายแดน และมีแรงงานถูก 

2. ระบบการวางผังเมืองยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ 
3. ที่ดินส่วนใหญ่ที่ประชาชนเข้าครอบครองไม่มี 

      เอกสารสิทธิ์ 
4. ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ 
5. ประชาชนบางส่วนยังขาดความสามัคคี 

 
โอกาส (Opportunity=O) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ้ากัด (Threat=T) 

1. นโยบายรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการ เช่น การ
กระจายอํานาจ ปฏิรูประบบการศึกษา และการกีฬา 
ฯลฯ 

2. รัฐธรรมนูญเปิดโอกาส / เอ้ือประโยชน์ในการมีส่วน
ร่วม 

3. มีระบบเทคโนโลยีที่ดี / มีระบบการติดต่อสื่อสาร 
4. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภายในประเทศ 
5. ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีในการบริหารงานเทศบาล 

1. ปัญหาชายแดน ได้แก่ แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้า
เมือง 

2. งบประมาณในการพัฒนายังมีไม่เพียงพอแก่การ
พัฒนาท้องถิ่น 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย   
นั้น  ได้ทําการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก การประเมินสถานการณ์ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 

ความคาดหวังและแนวโน้มใน
อนาคต 

1. ทรัพยากรมนุษย ์ - ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการพัฒนา 

- บุคลากรในองค์กร 

- ดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และจัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น 
และสามารถเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

2. งบประมาณ - ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้ง
ไว ้

- ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หมวดภาษีจัดสรร และหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มขึ้น 

3. โครงสร้างพื้นฐาน - มีการขยายตัวของประชากรเพิ่มมาก
ขึ้นทําให้เกิด ปัญหาน้ําประปาไม่
เพียงพอในช่วงหน้า การขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทําให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- สร้างระบบผลิตน้ําประปาที่
สามารถรองรับการเจริญเติบโต
ของชุมชนได้อย่างด ี

-  

6. ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 
- มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น 
 

- มีการบริหารจัดการขยะที่ดี 
ปริมาณขยะลดลด 

- ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากการที่มีแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น งานบริการ ร้านอาหาร ท่ี
พัก การขายสินค้าของฝาก
ต่างๆ ฯลฯ 
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ส่วนที่ 3 การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
เศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยวการเกษตร
และการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 

2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

2.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

2.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2.4 แผนงานสาธารณสุข  
 

งานปชส. 
 
งานพัฒนาชุมชน 
 
 
งานโยธา 
 
งานการศึกษา 
 
 
 
งานสาธารณสุข 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการ
สาธารณสุขและ
ส่งเสริมสวัสดิการใน
ชุมชนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. ด้านบริหารทั่วไป 
 

2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 
2.2 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2.3 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 
2.4 แผนงานการศึกษา 

สํานักปลัดฯ 
 
งานสาธารณสุข 
 
งานพัฒนาชุมชน 
 
 
งานปูองกันฯ 
 
งานการศึกษา 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมนันทนาการ 
เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 
 

2. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

งานบริหารทั่วไป 
 
 
งานการศึกษา 
งานบริหารทั่วไป 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดีและ
สร้างจิตสํานึกให้
เทิดทูนสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 

2. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.1 แผนงานบริหารงาน 
      ท่ัวไป 
2.1 แผนงานงาน

สาธารณสุข 
2.2 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 
2.3 แผนงานรักษาความ

สงบภายใน 
2.4 แผนงานการศึกษา 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
 
งานสาธารณสุข 
 
งานพัฒนาชุมชน 
 
งานปูองกันฯ 
 
งานการศึกษา 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

5 ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

1. ด้านบริหาร
ทั่วไป 

2. ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 
 

1.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.1 แผนงาน
การศึกษา 

1.2 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

1.3 แผนงานกิจการ
ประปา 

งานบริหารทั่วไป 
 
งานการศึกษา 
งานการศึกษา 
 
 
งานกิจการ
ประปา 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 54 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การเกษตรและ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
1.5 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

3 
2 
 
- 
1 
 

2 

 
 
 

70,000 
250,000 

 
- 

45,000 
 

110,000 

 
 
 

3 
2 
 
- 
1 
 

2 

 
 
 

70,000 
250,000 

 
- 

45,000 
 

110,000 

 
 
 

3 
2 
 

4 
1 
 

3 

 
 
 

70,000 
250,000 

 
1,520,000 

45,000 
 

160,000 

 
 
 

3 
2 
 

4 
1 
 

3 

 
 
 

70,000 
250,000 

 
1,620,000 

45,000 
 

160,000 

 
 
 

3 
2 
 

3 
1 
 

3 

 
 
 

70,000 
250,000 

 
1,320,000 

45,000 
 

160,000 

 
 
 

15 
10 

 
11 
5 
 

13 

 
 
 

350,000 
1,250,000 

 
4,460,000 

225,000 
 

700,000 
รวม 8 475,000 8 475,000 13 2,045,000 13 2,145,000 12 1,845,000 54 6,060,000 

2 ยุทศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข และส่งเสริมสวัสดิการ
ในชุมชน 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.2 แผนงานงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
2.4 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
2.5 แผนงานการศึกษา 

 
 
 

1 
8 
6 
 

8 
 

1 

 
 
 

100,000 
315,000 

4,532,000 
 

385,000 
 

30,000 

 
 
 

1 
8 
6 
 

9 
 

1 

 
 
 

100,000 
315,000 

4,532,000 
 

505,000 
 

30,000 

 
 
 

2 
8 
6 
 

7 
 

1 

 
 
 

220,000 
315,000 

4,532,000 
 

505,000 
 

30,000 

 
 
 

3 
6 
6 
 

6 
 

1 

 
 
 

320,000 
315,000 

4,632,000 
 

505,000 
 

30,000 

 
 
 

2 
6 
6 
 

7 
 

1 

 
 
 

220,000 
315,000 

4,632,000 
 

605,000 
 

30,000 

 
 
 

9 
40 
30 

 
47 

 
5 

 
 
 

960,000 
1,575,000 

22,660,000 
 

2,505,000 
 

150,000 
รวม 24 5,362,000 25 5,482,000 24 5,602,000 22 5,802,000 22 5,802,000 117 27,850,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา และส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรม
นันทนาการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.2 แผนงานการศึกษา 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

 
 
 
 
 
 

4 
7 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 

240,000 
4,760,000 

415,000 
 

140,000 

 
 
 
 
 
 

4 
6 
4 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 

240,000 
4,560,000 

415,000 
 

140,000 

 
 
 
 
 
 

5 
8 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 

540,000 
4,750,000 

700,000 
 

6,130,000 

 
 
 
 
 
 

5 
10 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 

540,000 
5,250,000 

700,000 
 

140,000 

 
 
 
 
 
 

5 
8 
4 
 

2 

 
 
 
 
 
 

540,000 
4,760,000 

700,000 
 

140,000 

 
 
 
 
 
 

23 
39 
24 

 
10 

 
 
 
 
 
 

1,620,480 
24,080,000 

2,930,000 
 

700,000 

 17 5,555,000 16 5,355,000 19 140,000 21 6,630,000 19 6,140,000 92 29,330,480 

 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ้านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดี และ สร้าง
จิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญ
ของชาติ 
4.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.8 แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
4.9 แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 

6 
- 
 

4 

 
 
 
 

690,000 
- 

 
350,000 

 
 
 
 

7 
- 
 

4 
 

 
 
 
 

635,000 
- 

 
350,000 

 

 
 
 
 

9 
1 
 

4 

 
 
 
 

1,285,000 
1,000,000 

 
350,000 

 
 
 
 

9 
- 
 

4 
 

 
 
 
 

1,435,000 
- 
 

350,000 

 
 
 
 

8 
- 
 

4 

 
 
 
 

935,000 
- 

 
350,000 

 
 
 
 

39 
1 

 
20 

 
 
 
 

4,290,690 
1,000,000 

 
1,750,000 

รวม 10 1,040,000 11 985,000 14 2,635,000 13 1,785,000 12 1,285,000 60 7,040,690 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน และ
สาธารณูปโภค 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
5.2 แผนงานการพาณิช 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
- 
- 
2 

 
 
 

- 
- 

2,000,000 

 
 
 
- 
- 
3 

 
 
 

- 
- 

1,280,000 

 
 
 

1 
3 

10 

 
 
 

400,000 
1,200,000 

16,960,000 

 
 
 

1 
3 

10 

 
 
 

400,000 
2,850,000 

24,820,000 

 
 
 
- 
1 

13 

 
 
 

- 
500,000 

13,500,000 

 
 
 

2 
7 

48 

 
 
 

800,000 
4,550,000 

58,560,000 
รวม 2 2,000,000 3 1,280,000 14 18,560,000 14 28,070,000 14 14,000,000 47 63,910,000 

รวมทั้งสิ้น 61 14,432,000 63 13,577,000 84 28,842,000 83 44,432,000 79 29,072,000 370 134,191,170 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทิศทางด้านเศรษฐกิจ 1.1 พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสากล 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการถนนคนเดิน เพื่อสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาล
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

จัดตลาดเพื่อการค้าขาย
ให้แก่ประชาชน  

30,000 30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 จัดสถานที่
ค้าขายสินค้า
เดือนละคร้ัง 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพิ่ม
มาก 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวภายในเทศบาล
และพื้นที่ใกล้เคียง 

จัดทําแผ่นพับ ปูาย 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ท่องเที่ยว ที่พัก 
ร้านอาหาร บริการ และ
แหล่งท่องเที่ยว 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 
 

10,000 นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นและ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาสัมพันธ ์
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมพัฒนา
บริเวณบ้านเรือนใน
ชุมชนให้สะอาดและ
สวยงาม 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 30,000 6 ชุมชน ชุมชนสะอาด 
หน้าบ้านสวยงาม 

สํานักปลัดฯ 
 

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามแนวพระราชดําร ิ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

พันธุกรรมพืชที่หา
ยากไม่สูญพันธุ ์

สํานักปลัดฯ 

รวม 4 โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 150,000 90,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทิศทางด้านเศรษฐกิจ 1.1 การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพให้แก่
ประชาชน 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพให้แกป่ระชาชน 
และศึกษาดูงานเพื่อนํา
แนวคิดใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้กับอาชีพของ
ตนเองได้ 

จัดฝึกอบรมอาชีพและ
ศึกษาดูงานให้แก่
ประชาชน จํานวน  
150  คน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ประชาชน 
จํานวน 150 

คน 

ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มมากขึ้นอีกทั้ง
ยังมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมอบรม
ให้ความรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์และอันตรายจาก
สารเคมี 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์เป็น
มิตรแก่สิ่งแวดล้อม  

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์แก่
เกษตรกร จํานวน 1 
รุ่น โดยมีเกษตรกรทั้ง 
6 ชุมชน จํานวน 50 
คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 เกษตรกรได้รับ
การฝึกอบรม 

จํานวน 60 คน 

ลดต้นทุนในการ
เพาะปลูก และ
ลดมลภาวะด้าน
อากาศเป็นพิษ  

สาธารณสุข 
สํานักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําร ิ

เพื่อให้ประชาชนรู้จักและ
เข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดฝึกอบรมประชาชน
ที่สนใจ จํานวน 50 
คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
สามารถอยู่

อย่างพอเพียง 

ประชาชนอยู่
อย่างพอเพียง 

งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

รวม 3 โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 
  

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และดึงดูดการท่องเท่ียว 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

จัดสวนเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติฯ รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด 

- - 200,000 300,000 - สวนเฉลิม
พระเกียรติ 

มีสวนสาธารณะ
เพื่อพักผ่อนหย่อน
ใจ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้น้ําตกมีน้ําที่
สวยงาม 

ฝายน้ําล้น จํานวน 5 ฝาย - - 20,000 20,000 20,000 น้ําตกมีน้ํา
ตลอดทั้งปี 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
สํานักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสองข้างทางรถไฟ 
(น้ําตก-สถานี) พร้อมติดตั้ง
ไฟฟูาแสงสว่าง 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ในการ
ทัศนาจรทางรถไฟที่
สวยงามและน่ามอง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทางรถไฟจากสถานีถึง
น้ําตกไทรโยคน้อย ยาว 
600 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกําหนด 
พิกัด 507327–
506348 
1573416-1573995 

- - 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 ภูมิทัศน์ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้นจาก
ธุรกิจท่องเที่ยว 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าเรือปากแซงเพื่อ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม ่

เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และดึงดูดการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หน้าน้ําตก รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูมิทัศน์
สวยงาม 

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และทําให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 4 โครงการ - - - - 1,520,000 1,620,000 1,320,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ทิศทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   4.1  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรมเข้า
ค่ายเด็กและเยาวชน
สัมพันธ์อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีจิตสํานึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 1 
รุ่น จากเด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล จํานวน 
50 คน 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

เด็กและ
เยาวชน 

จํานวน5 คน 

ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่จากเยาวชนที่
ได้รับการปลูกฝัง 

งานการศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ทิศทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   4.1  การอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว การเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทําปูายทางเข้า
ตลาดสดเทศบาลตําบล
น้ําตกไทรโยคน้อย 

เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาด
สดเทศบาล 

ก่อสร้างปูายทางเข้า
ตลาดสดเทศบาล และ
ติดต้ังปูายโครงการ
รายละเอียดตามแบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 13,000 ปูายทางเข้า
จํานวน 1 

ปูาย 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ - - 45,000 45,000 45,000 45,000 545,000 - - - 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ทิศทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  4.3 การก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.5 แผนงานสาธารณสุข  

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือถังขยะรองรับ
ขยะมูลฝอยพร้อมขาตั้ง 

เพื่อรองรับปริมาณขยะ
ในแต่ละวัน 

จัดซื้อถังขยะ จํานวน 
100 ใบ 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 90,000 ถังขยะ  
100 ใบ 

บ้านเมืองสะอาด
เรียบร้อย 

สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะ จัดฝึกอบรบให้แก่
ประชาชน จํานวน 60 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อบรมให้แก่
ประชาชน 
60 คน 

ชุมชนสะอาดน่าอยู ่ สาธารณสุข 

3 โครงการจัดทําปูายบอกทาง 
ปูายซอย และจัดระเบียบ
ปูายรีสอร์ท 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ถนนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

- - 50,000 50,000 50,000 การติดตั้ง
ปูายรีสอร์ท
เป็นระเบียบ 

นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนพึงพอใจ
กับความสะอาด
ของที่ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 110,000 110,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
  

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนของเทศบาล
ตําบลน้ําตก 
ไทรโยคน้อย  
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อนใน
พื้นที่เขตเทศบาลตําบล
น้ําตก 
ไทรโยคน้อย 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน ทต.น้ําตก
ไทรโยคน้อย สามารถ
ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเขต
เทศบาล ที่ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ให้ความ
ช่วยเหลือผู้
ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ประชาชนในเขต
เทศบาลได้รับการ
ช่วยเหลือผ่านศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาล
ตําบลน้ําตก 
ไทรโยคน้อย 

สํานักปลัดฯ 

2 โครงการจัดหาสถานที่
ออกกําลังกายและ
จัดซื้อเครื่องออกกําลัง
กายให้เหมาะสมกับ
ช่วงวัยต่างๆ 

เพื่อให้มีสถานที่ออก
กําลังกายที่เหมาะสมกับ
วัย 

จัดหาสถานที่ออก
กําลังกาย และจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย
ของทุกช่วงวัย จํานวน 
6 ชุด 

- 
 

- 
 

- 100,000 100,000 เครื่องออก
กําลังกาย 6 

ชุด 

เพื่อให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 
และมีสุขภาพ
แข็งแรง ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

สํานักปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 200,000 300,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระ
ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร ี

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 
ให้แก่สุนัขและแมว 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 สุนัขและ
แมวจํานวน
1,400 ตัว 

ลดปัญหาพิษสุนัข
บ้า 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานสาธารณสุข 

2 โครงการอบรมและพัฒนา
กลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติด
และโรคเอดส ์

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ในเร่ืองของการ
ปูองกันและห่างไกลยา
เสพติด 

จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ความรู้ด้านยาเสพติด
และโรคเอดส์ ให้แก่เด็ก
และเยาวชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 เด็กและ
เยาวชน 

จํานวน 50 
คน 

ลดปัญหายาเสพ
ติดและโรคเอดส ์

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานสาธารณสุข 

3 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย 

เพื่อลดปัญหาไข้เลือดออก
และไข้มาลาเรีย 

กําจัดลูกน้ํายุงลายใน
ชุมชนทั้ง 6 ชุมชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 กําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย 
1,200 
ครัวเรือน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลปลอดภัย
จากโรค
ไข้เลือดออก 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานสาธารณสุข 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคเอดส์ 

เพื่อรณรงค์และควบคุม
โรคเอดส ์

รณรงค์การควบคุมและ
ปูองกันโรคเอดส์ 
จํานวน 1 ครั้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง ปัญหาผู้ติดเช้ือ
เอดส์ในชุมชน
ลดลง 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานสาธารณสุข 

5 โครงการฝึกอบรมหลัก
สุขอนามัยกับ
ผู้ประกอบการร้านค้าแผง
ลอยในเขตเทศบาล 

เพื่อให้ความรู้หลัก
สุขอนามัยและความ
สะอาดแก่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าแผงลอย 

จัดอบรมร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุข
ให้ความรู้ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 50,000 แม่ค้า
จํานวน 50 

คน 

ผู้ประกอบการ
ร้านค้าเข้าใจ
ระเบียบกฎหมาย
ในการ
ประกอบการมาก
ยิ่งขึ้น 

สาธารณสุข 
 

6 เงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาดโครงการพิษ
สุนัขบ้า  

เงินอุดหนุนสําหรับ
ขับเคลื่อนโครงการฯ 
จํานวน 787 ตัวๆละ 
30 บาท 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สุนัขและ
แมวได้รับ
วัคซีนร้อย
ละ 100 

สุนัขและแมว
ได้รับการฉีดวัคซีน
โรคพิษสุนัขบ้า
ร้อยละ 100 ใน
เขตเทศบาล
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

งานสาธารณสุข 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.4 การสาธารณสุข 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.2 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ฯ 

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาดโครงการพิษ
สุนัขบ้า  

เงินอุดหนุนสําหรับการ
สํารวจข้อมูลสุนัข
จํานวน 787 ตัวๆละ 
3 บาท 

 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1 ครั้ง ปัญหาผู้ติดเช้ือ
เอดส์ในชุมชน
ลดลง 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานสาธารณสุข 

8 เงินอุดหนุนสําหรับการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้แต่ละชุมชนมี
งบประมาณได้ดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่ชุมชนๆละ 
20,000 บาท จํานวน 
6 ชุมชน 

120,000 120,000 120,000 120,000 50,000 อุดหนุน
ชุมชน ทั้ง 
6 ชุมชน 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

สาธารณสุข 
 

9 โครงการควบคุมปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 

เพื่อควบคุมปูองกันโรค
และแก้ไขปัญหาโรค
ระบาดต่างๆ 

ควบคุมปูองกันและ
แก้ไขโรคระบาดต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
ได้รับการ

ดูแล 

ประชาชนได้รับ
การดูแลเมื่อเกิด
ปัญหาโรคระบาด
ต่างๆ 

สาธารณสุข 

10 โครงการอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น  

- - - 20,000 20,000 อาสาสมัคร
บริบาล

ท้องถิ่น 2 
คน 

ผู้สูงอายุมีคนดูแล
อย่างใกล้ชิด 

 

รวม 10 โครงการ - - 415,000 415,000 415,000 435,000 435,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการเผยแพร่ความรู้
ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก 
เยาวชนและครอบครัว 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ด้านการคุ้มครอบ
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

อบรมให้ความรู้ด้านการ
คุ้มครองสตรี เด็ก 
เยาวชนและครอบครัว 
จํานวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 40 คน สตรี เด็กและ
เยาวชนมีความรู้
ด้านการคุ้มครอบ
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานพัฒนา
ชุมชน 

2 โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานด้านเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
การพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน 

อบรมพัฒนาศักยภาพ
ในการทํางานด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 
จํานวน 40 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 40 คน เด็กและเยาวชนมี
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

สปสช. 
รพ.สต.ท่าเสา 
งานพัฒนา
ชุมชน 

3 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่
ใจและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุและพาผู้สูงอายุ
ไปศึกษาดูงาน จํานวน 
150 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุ 
จํานวน 

150 คน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและเปิดโลก
ทัศน์ใหม่ๆใสการ
ดํารงชีวิต 

พัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

4 โครงการสานสัมพันธ์
ครอบครัวอบอุ่น 

เพื่อให้คนในครอบครัวมี
ความผูกพันที่ดีต่อกัน 

จัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว จํานวน 60 
คน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 สมาชิกใน
ครอบครัว 
จํานวน 60 

คน 

คนในครอบครัวมี
ความผูกพันที่ดี
ต่อกัน 

งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 
 

5 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่สภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อให้ความรู้แก่สภาเด็ก
และเยาวชน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
สภาเด็กและเยาวชน 
จํานวน 20 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและ
เยาวชน 
20 คน 

อบรมให้ความรู ้ งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.1 การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ปุวยโรคเอดส ์
 

เพื่อตั้งงบประมาณให้การ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ปุวยโรคเอดส ์

1. จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ในเขต
เทศบาลอย่างทั่วถึง 
จํานวน 400 คน 

2. จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการในเขตเทศบาล 
จํานวน 60 คน 

3. จ่ายเบี้ยยังชพีให้แก่
ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
จํานวน 2 คน 

3,300,000 
 
 
 

600,000 
 
 

12,000 
 

3,400,000 
 
 
 

600,000 
 
 

12,000 
 

3,500,000 
 
 
 

600,000 
 
 

12,000 
 

3,600,000 
 
 
 

600,000 
 
 

12,000 
 

3,700,000 
 
 
 

600,000 
 
 

12,000 

จ่ายเบี้ย
ผู้สูงอายุ 300 

คน  
 

จ่ายเบี้ยคน
พิการ 45 คน 

 
จ่ายเบี้ยผู้ปุวย
เอดส์ 2 คน 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
ผู้พิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 
ผู้ปุวยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

 

7 โครงการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรม โรคเอดส์ 
และการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 

เพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรค
เอดส์และผู้ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศและลดปัญหา
อาชญากรรม 

รณรงค์และปูองกันด้าน
อาชญากรรม การล่วง
ละเมิดทางเพศให้
ความรู้การปูองกันโรค
เอดส์ จํานวน 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 แก้ไขปัญหา
ด้าน

อาชญากรรม
ให้ประชาชน

ในชุมชน 

ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจและ
รู้จักปูองกัน
ตนเองมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
พัฒนาชุมชน 
สปสช. 

8 โครงการแว่นตาใส่ใส่ใจ
สุขภาพผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมองเห็น
และสามารถใช้
ชีวิตประจําวันได้อย่าง
ปกต ิ

ตรวจคัดกรองวัดสายตา
พร้อมประกอบแว่น
ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านสายตา จํานวน 
200 คน 

- - 100,000 100,000 100,000 ตรวจคัดกรอง
ผู้สูงอายุที่มี
ปัญหาด้าน
สายตาและ

ประกอบแว่น 
200 ตัว 

ผู้สูงอายุสามารถ
มองเห็นและใช้
ชีวิตประจําวันได ้

 

รวม 8 โครงการ - - 4,252,000 4,352,000 4,452,000 4,552,000 4,652,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.6 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและ
โรคเอดส ์

เพื่อให้เยาชนห่างไกลยา
เสพติดและรู้ถึงโทษของยา
เสพติดและโรคเอดส์ 

รณรงค์ให้ความรู้เยาวชน
กลุ่มเสี่ยง  

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 เด็กและ
เยาวชน 50 

คน 

เยาวชนมีความรู้และ
ตระหนักถึงอันตราย
ของยาเสพติด 

สาธารณสุข 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้
เสพยาเสพติด 

เพื่อบําบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพ
ยาเสพติดให้หายขาด 

จัดกิจกรรมเพื่อบําบัด
ฟื้นฟู/ผู้เสพยาเสพติด 
จํานวน 10 ราย 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 ผู้ติดยาเสพติด 
10 คน 

ชุมชนสีขาว ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการปูองกันและบรรเทา
ความเดือดร้อนจากสาธารณ
ภัยและภัยธรรมชาติต่างๆ 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากสาธารณภัย 
เช่น อัคคีภัย วาตภัย เป็น
ต้น 

ช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือนร้อนใน
เขตเทศบาล  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ผู้เดือดร้อน
และ

ผู้ประสบภัย 

ประชาชนที่เดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

4 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 

เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติ มี
ความรู้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้นได้
อย่างถูกวิธ ี

จิตอาสาภัยพิบัติมีความรู้
และเข้าร่วมอบรมครบ
ชั่วโมงการสอนร้อยละ 
80 จํานวน 50 คน 

- - 70,000 70,000 70,000 จิตอาสาภัย
พิบัติ จํานวน 

50 คน 

จิตอาสาภัยพิบัติมีความู้
ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเบื้องต้น 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.3 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ซักซ้อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยสู่
อาเซียน 

เจ้าหน้าที่เทศบาลและ
ประชาชาทั่วไปจะได้มี
ความรู้ในการดับเพลิงอย่าง
ถูกต้องสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างถูกวิธีและ
เป็นการเตรียมความพร้อม
เวลามีเหตุฉุกเฉิน 

จัดอบรมเจ้าหน้าที่
เทศบาล ลูกจ้างและ
ประชาชนทั่วไป จํานวน 
50 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 อบรมซักซ้อม
แผนการ

ปูองกันให้แก่
พนักงาน 

จํานวน 50 
คน 

เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 
และประชาชนมีความรู้
ในด้านการดับเพลิง
เบื้องต้นและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่างถูกวิธี 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง
และทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อให้อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนได้รับความรู้
เกี่ยวกับงานปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนอย่างถูกต้องและ
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดฝึกอบรบจัดตั้งและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จํานวน 50 คน 

- 
 

- 200,000 - - อปพร. จํานวน 
50 คน 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความเข้มแข็ง 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

6 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรมอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
จํานวน 50 คน 

- 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 อปพร. จํานวน 
50 คน 

อาสาสมัครปูองกันภัย
ฝุายพลเรือนสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมี
ความเข้มแข็ง 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 ทิศทางด้านสังคม 3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
น้ําปุาไหลหลากแผ่นดินถล่ม 
ภัยแล้งภัยหนาว อัคคีภัย
และไฟปุา 

เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณ
ภัยด้านต่างๆ ในชุมชนและ
วางแนวทางการแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณภัย 

จัดทําแผนด้านสาธารณ
ภัยด้านอุทกภัย ภัยแล้ว 
ภัยหนาว อัคคีภัยไฟปุา 
และจัดอบรมด้าน
อัคคีภัย และไฟปุา 
จํานวน 1 ครั้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดอบรมด้าน
การปูองกานและ

ระงับอัคคีภัย 
และไฟปุา 

จํานวน 1 ครั้ง 

สามารถวางแผนและ
ช่วยเหลือเวลามีเหตุ 
อุทกภัย น้ําปุาไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ว ภัยหนาว อัคคีภัย 
และไฟปุาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

8 โครงการอบรมให้ความรู้
เร่ืองการขับขี่ปลอดภัย 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
การขับขี่ยานพาหนะของ
ประชาชนให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

อบรมให้ความรู้ด้านการ
ขับขี่ปลอดภัย จํานวน 
50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบรมเยาวชน
และประชาชน 
จํานวน 50 คน 

ประชาชนมีความรู้ด้าน
การใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

9 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรพร้อมทางม้าลาย 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร
พร้อมทางม้าลาย 
จํานวน 2 จุด (หน้า
น้ําตกและหน้าปูอม
ตํารวจ) 

- - 100,000 - 100,000 ไฟจราจร พร้อม
ทางม้าลาย 

จํานวน 2 จุด 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

10 โครงการรณรงค์และปูองกัน
การลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสําคัญ (7 วัน
อันตราย) 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน 

ตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงวันหยุดปีใหม่ 
และสงกรานต์ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ตั้งจุดบริการ
ประชาชน 

จํานวน 2 ครั้ง 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

ปูองกันฯ 
สํานักปลัดฯ 

รวม 10 โครงการ - - 385,000 505,000 505,000 505,000 605,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข  ส่งเสริมสวัสดิการในชุมชน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันเด็กจมน้ํา เพื่อสอนวิธีการช่วยเหลือ 
ปฐมพยาบาลเด็กจมน้ํา
เบื้องต้น 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองและ
อาสาสมัครกู้ภัย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ปกครอง
อาสาสมัคร 
จํานวน 50 

คน 

ลดอัตราการเสี่ยงของ
เด็กจมน้ําได้ และรู้จัก
วิธีการช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

การศึกษา 
สํานักปลัด 

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

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อประชาชนมีความรู้
และมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน 

ประชาชนในเขตมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เร่ืองของการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ประชาชนเข้าร่วม
จํานวน 120 คน 

นําแผนที่เกิน
ศักยภาพของชุมชน
มาเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาล 

งานวิเคราะห์ฯ 
สํานักปลัดฯ 
 

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการจัดทํา
แผนชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ด้าน
การจัดทําแผนและมีส่วน
ร่วมในการจัดทําแผน
ชุมชน 

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทําแผน
ชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 ประชาชนเข้าร่วม 
จํานวน 120 คน 

มีแผนที่เกิดจาก
ปัญหาความต้องการ
ของชุมชนอย่าง
แท้จริง 

งานวิเคราะห ์
สํานักปลัดฯ 
 

3 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม และได้รับ
การบริการนอกสถานที่
จากเทศบาล 

จัดหน่วยงานเคลื่อนที่
ออกบริการประชาชน 
6 ชุมชน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 1. จัดเก็บภาษีนอก
สถานที่  

2. ลงทะเบียนเด็ก
แรกเกิด 

3. เก็บค่า
น้ําประปา 

4. คลินิคให้
คําแนะนําต่างๆ 

5. ตรวจคัดกรอง
สุขภาพเบื้องต้น 

ประชาชนได้รับ
บริการและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับ
เทศบาล 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านแก่
คณะกรรมการชุมชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการชุมชน 
จํานวน 80 คน 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 ประชาชนจํานวน  
80 คน 

คณะกรรมการชุมชน
เข้าใจถึงหลักการ
บริหารจัดการใน
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานพัฒนาชุมชน 
สํานักปลัดฯ 

5 โครงการเลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก 

เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
ให้แก่ประชาชน และ
คัดเลือกสมาชิกสภา
เทศบาลครบตามจํานวน 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาล 1 ครั้ง 

- - 300,000 300,000 300,000 นายกเทศมนตรี 1 
คน และสมาชิก
สภาเทศบาล

จํานวน 12 คน 

มีนายก และสมาชิก
สภาเทศบาลครบตาม
จํานวน  

สํานักปลัดฯ 

รวม  5 โครงการ - - 240,000 240,000 540,000 540,000 540,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.2 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือโปรแกรม
สื่อการเรียนการสอน
สําหรับเด็ก 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

จัดซื้อโปรแกรมส่ือการ
เรียนการสอนสําหรับ
เด็ก  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สื่อการเรียน
การสอน 2 

ชุด 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางสมองที่ดี 

การศึกษาฯ 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการจัดซ้ือสื่อการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

สื่อการเรียนการสอน
อัจฉริยะ รายละเอียด
ตามเทศบาลกําหนด  
(ผ 03) 

500,000 - - 500,000 - สื่อการเรียน
การสอน
อัจฉริยะ 
จํานวน 1 ชุด 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางสมองที่ดี 

การศึกษาฯ 
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับอาหารกลางวัน
รับประทานครบทุกคน  

อาหารกลางวันสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

นักเรียนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 80 

คน 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

4 โครงการอาหารเสริม (นม) 
แก่เด็กก่อนวัยเรียน และ
นักเรียนประถมวัย 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับอาหารเสริมนมครบ
ทุกคน 

อาหารเสริมนมสําหรับ
เด็กก่อนวัยเรียน  

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม
นม 830 คน 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์
แข็งแรง 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

5 โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนประถมวัย 

เพื่อให้นักเรียนที่ยากจน
ได้รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง 

นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลไทรโยคได้รับ
อาหารกลางวัน  

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

นักเรียนได้
รับประทาน

อาหาร
กลางวัน 750 

คน 

นักเรียนมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกายที่เป็นไป
ตามวัย 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ทิศทางด้านสังคม 3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการการศึกษานอก
สถานที่เพื่อพัฒนาการของ
เด็กก่อนวัยเรียน 

เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียน
มีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับช่วงวัย 

จัดการศึกษานอก
สถานที่เหมาะสมกับ
เด็ก จํานวน 70 คน 

50,000 
 

50,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

50,000 เด็ก 70 คน เด็กได้ร่วมกิจกรรมและ
รู้หน้าที่ของตนเอง 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 
 

7 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพื่อแก้ไขปัญหาฟันผุใน
เด็กก่อนวัยเรียน 

ตรวจรักษาสุขภาพฟัน
ในเด็กก่อนวัยเรียน 
จํานวน 80 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวน 

80 คน 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพช่องปากที่ดี 

สปสช. 
การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 

8 โครงการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้แก่เด็กและ
เยาวชน  

เพื่อให้เด็กและ
ประชาชนมีทักษะการ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เช่น 
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ 
ศิลปะ กีฬา ฯลฯ 

สอนทักษะด้านต่างๆ
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
เช่น สอนรํา สอนดนตรี 
สอนกีฬา สอนศิลปะ 
ฯลฯ ในช่วงวันหยุด 
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง 

- 
 

- 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 เด็กและ
เยาวชน 

จํานวน 40 
คน 

เด็กและเยาวชนใช้เวลา
ให้เป็นประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด และ
มีทักษะการเรียนรู้ที่ดี 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 
 

9 โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและบริการ
อินเตอร์เน็ต 

เพื่อให้บริการด้าน
อินเตอร์เน็ตเพื่อบริการ
ประชาชน และรองรับ
การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และค่าใช้จ่ายในการ
เช่ือมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
จํานวน 10 เครื่อง 

- - 
 

- 
 

300,000 - จัดหา
คอมพิวเตอ

ร์พร้อม
ระบบ

อินเตอร์เน็ต 
จํานวน 10 

ชุด 

ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทันสมัยและ
สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
ได้ 

ประชาสัมพันธ ์
สํานักปลัดฯ 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
 3.2 แผนงานการศึกษา (ต่อ) 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้เพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนให้แก่ 
เด็ก เยาวชน ประชาชน 
และเจ้าหน้าที่เทศบาล 

อบรมให้ความรู้รองรับ
ประชาคมอาเซียน  

- - 100,000 100,000 
 

100,000 
 

เด็ก 
เยาวชน 

และ
เยาวชน 
จนวน 
50 คน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนและ 
เจ้าหน้าที่เทศบาลมีความรู้
ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

การศึกษา 
ร่วมมือกับ ร.ร.
ไทรโยค น้อย
วิทยา 

11 โครงการหนูน้อยฟังธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจ
ที่สงบและมีสมาธ ิ

เด็กได้ฟังเทศน์ฟังธรรม
และได้ฝึกการนั่งสมาธ ิ

- - - - - เด็กได้เข้า
วัดฟัง

ธรรมและ
นั่งสมาธิ 

เด็กมีจิตใจที่สงบและ
มีสมาธิในการเรียน 

งานการศึกษา 

12 โครงการหนูน้อยออม
ทรัพย์ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
ออกประหยัดอดออม 

เด็กมีการออมเงินและ
ฝากกับธนาคาร 

- - - - - เด็กมีการ
ออมเงิน
และมี

บัญชีเงิน
ฝาก 

เด็กมีการสร้างนิสัย
ประหยัดและอดออม 

การศึกษา 

รวม 12 โครงการ - - 4,760,000 4,560,000 4,750,000 5,250,000 4,760,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3. ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดกิจกรรม
วัฒนธรรมและประเพณี
ต่างๆ 

เพื่อให้ประชาชนร่วม
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

1. จัดงานสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง  

2. จัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ  

3. จัดงานสืบสาน
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา  

4. โครงการจัดงานวัน
อนุรักษ์น้ําตก      
ไทรโยคน้อย 

50,000 
 

150,000 
 
 

60,000 
 
 

- 
 

 

   50,000 
 

150,000 
 
 

60,000 
 
 

- 
 

100,000 
 

150,000 
 
 

60,000 
 
 

200,000 
 

100,000 
 

150,000 
 
 

60,000 
 
 

200,000 

100,000 
 

150,000 
 
 

60,000 
 
 

200,000 

จัดงาน
ประเพณี 
4 ครั้ง 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการสืบสานและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น 

สํานักปลัดฯ 
 

2 โครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระดับตําบล ,
อําเภอ, จังหวัด 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชน และพนักงาน
เทศบาลมีส่วนร่วมในการ
เล่นกีฬาและมีความ
สามัคคีซ่ึงกันและกันและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน และ
พนักงานเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาที่จัด
แข่งขัน  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ส่ง
นักกีฬา
เข้าร่วม

การ
แข่งขัน 

พนักงานเทศบาลมี
ส่วนร่วม 
ในการเล่นกีฬาและมี
ความ 
สามัคคีกัน 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 
3.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด “น้ําตกเกมส์” 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ประชาชน และพนักงาน
เทศบาลมีส่วนร่วมในการ
เล่นกีฬาและมีความ
สามัคคีซ่ึงกันและกันและ
ห่างไกลยาเสพติด 

เยาวชน ประชาชน และ
พนักงานเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาที่จัดแข่งขัน  

100,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 
120 คน 

พนักงานเทศบาลมีส่วนร่วม 
ในการเล่นกีฬาและมีความ 
สามัคคีกัน 

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 
 

4 โครงการแข่งขันกีฬาสีหนู
น้อย 

เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีกิจกรรมกลางแจ้ง 
และเช่ือมความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

จัดแข่งขันกีฬาสําหรับ
เด็ก   

5,000 
 

5,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 จัดแข่งขัน
กีฬา 1 ครั้ง 

เด็กก่อนวัยเรียนได้ออก 
กําลังกายและมีกิจกรรม 
ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วม 
ชั้น มีวินัย  

การศึกษา 
สํานักปลัดฯ 
 

5 เงินอุดหนุนกีฬาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมี
สุขภาพดี ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกล
ยาเสพติด 

อุดหนุนงบประมาณ - - 10,000 10,000 10,000 อุดหนุน
งบประมาณ 

เยาวชนห่างไกลยา 
เสพติดและมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

สํานักปลัดฯ 

รวม 5 โครงการ - - 415,000 415,000 710,000 710,000 710,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.5 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมนันทนาการ  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน 

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านสภาเด็ก 

เพื่อให้ความรู้ด้านการจัด
กิจการสภาของกลุ่มสภา
เด็ก 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ด้านสภาให้แก่เด็ก 

40,000 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 คณะกรรมการ
สภาเด็ก 

จํานวน 12 
คน 

คณะกรรมการสภาเด็ก
ได้รับการฝึกอบรม 12 
คน 

พัฒนาฯ 
สํานักปลัดฯ 

รวม 2 โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.3 การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส้านึกในการท้างาน 
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 

4.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถพัฒนา
ประสิทธิภาพและเพิ่มศักย 
ภาพในการปฏิบัติงานของ
องค์กร และเป็นขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม สัมมนา 
และดูงานทั้งในประเทศ  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 บุคลากร 
50 คน 

พนักงานและลูกจ้าง
ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 
การบริหารงานมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพมากขึ้น 

บุคลากร 
สํานักปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรมี
ทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้แก่
บุคลากรในองค์กรให้มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อนํามาพัฒนา
งานของตนเอง 

ส่งพนักงานเข้าร่วม
ฝึกอบรมต่างๆประจําปี
กับกรมส่งเสริม  
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 บุคลากร 
30 คน 

พนักงานนําความรู้จาก
การฝึกอบรมไปพัฒนา
และประยุกต์ใช้กับการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากร 
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อพัฒนาระบบงานและ
พัฒนาบุคลากรของงาน
แผนที่ภาษี ทรัพย์สินและ
งานจัดเก็บรายได้ และ
สํารวจและจัดทําข้อมูลที่
เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้
ประเภทภาษีโรงเรือนที่ดิน 
ภาษีบํารุงท้องที่และภาษี
ปูาย 

พัฒนาระบบงานและ
จ้างบุคลากรของงาน
แผนที่ภาษี จํานวน 5 
คนเพื่อทําการสํารวจ
ข้อมูล จัดทําข้อมูลที่
จําเป็นต่อการจัดเก็บ
รายได้ประเภทต่างๆได้
ครอบคลุมพื้นที่ภายใน
เขตเทศบาล 10.33 
ตร.กม. 

- - 300,000 
 

300,000 300,000 ระบบ
แผนที่
ภาษ ี

เทศบาลนําข้อมูลทีได้
จากการสํารวจ
ภาคสนามมาเป็นข้อมูล
สําคัญในการเรียกเก็บ
ภาษีรายได้ต่างๆซ่ึงจะ
ทําให้สามารถจัดเก็บ
ภาษีได้คลอบคุลมพื้นที่
ความรับผิดชอบและ
เกิดรายได้มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส้าหรับการปฏิบัติงาน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

เพื่อเป็นการรําลึกถึงวัน
สถาปนาเทศบาล และจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในองค์กรให้มีความ
รักและสามัคคีซ่ึงกันและกัน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระหว่างประชาชนและ
พนักงาน 

จัดกิจกรรมวันเทศบาล 
1.พระสงฆ์เจริญพระ
พุทธมนต์ จํานวน 9 รูป 
2.ประชาชนและ
พนักงานร่วมกันทํา
ความสะอาดสถานที่
สาธารณะ 
3.จัดแข่งขันกีฬาเพื่อ
เช่ือมความสามัคคี และ
จัดกิจกรรมต่างๆ  
4. มอบรางวัลพนักงาน
ดีเด่น 
6. มอบรางวัลให้แก่
บุคคลภายนอกที่
ช่วยเหลือกิจกรรมของ
เทศบาล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 20,000 จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 1 

ครั้ง 

ผู้บริหาร สมาชิก 
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างมีความรัก
ในองค์กรมากขึ้น 

สํานักปลัดฯ 
กองคลัง 
กองช่าง 

5 โครงการจัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของเทศบาล 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของเทศบาล 
รายงานประจําป ี

จัดทําวารสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของเทศบาล 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 100,000 วารสาร 300 
เล่ม 

ประชาชน และ
หน่วยงานราชการรับรู้
ถึงการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

ประชาสัมพันธ ์
สํานักปลัดฯ 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส้าหรับการปฏิบัติงาน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเพื่อรองรับ
นโยบายต่างๆของรัฐบาล 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ในด้านต่างๆของรัฐบาล
ที่ได้กําหนดในระหว่างปี
งบประมาณ 

ดําเนินการตาม
นโยบายในด้านต่างๆ
ของรัฐบาลที่ได้
กําหนดในระหว่าง
ปีงบประมาณ  

200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ตอบสนอง
นโยบาย
ต่างๆของ

รัฐบาลที่เพิ่ม
ในระหว่างปี 

การดําเนินต่างๆของรัฐ
เป็นไปอย่างราบรื่นและ
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ 

สํานักปลัดฯ 

7 โครงการจัดสวนหย่อม
บริเวณสํานักงานเทศบาล 
(สวนสุขภาพ) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และออกกําลังกาย 

สวนสุขภาพ 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด   

- - - 500,000 - สวนสุขภาพ 
1 แห่ง 

เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สําหรับ
ประชาชน หรือผู้มา
ติดต่องาน 

สํานักปลัดฯ 

8 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารเทศบาล
เก่าเป็นศูนย์เรียนรู้ 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
ผู้สูงอายุและแหล่งเรียนรู ้

ปรับปรุงอาคาร
เทศบาลหลังเก่า 

- - 350,000 - - อาคาร
เทศบาลหลัง
เก่าสามารถ
ใช้งานได้ 

สามารถใช้ประโยชน์จาก
อาคารหลังเก่าได้ 

สํานักปลัดฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู ่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ทิศทางด้านการบริหารจัดการ 6.2 การปรับปรุง พัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส้าหรับการปฏิบัติงาน 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอ
ไทรโยค 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
ด้านต่างๆ เช่น ด้านสาธารณ
ภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
ภัยจากโรคติดต่อและโรค
ระบาดที่เกิดขึ้น 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตอําเภอ
ไทรโยค จํานวน 1 ครั้ง 

- 45,000 45,000 45,000 45,000 อุดหนุน
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมฯ 

ประชาชนในอําเภอไทร
โยคมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

สํานักปลัดฯ 

10 อุดหนุนโครงการตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุร ี 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัด 

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
เหล่ากาชาดจังหวัด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุน
งบประมาณ

ให้แก่
กาชาด
จังหวัด 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

กาชาดจังหวัด 

รวม 10 โครงการ - - 690,000 635,000 1,285,000 1,435,000 935,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ทิศทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 5.1 การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ. 

4.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานรัฐพิธี
สําคัญต่างๆ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระคุณ 

จัดกิจกรรมตามรัฐพิธี
สําคัญๆของชาต ิ

100,000 
 

   100,000 
 

  100,000 
 

100,000 100,000 จัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 
จํานวน 3 
โครงการ 

ประชาชนและ
พนักงานได้ร่วมการ
แสดงความจงรักภักดี 

สํานักปลัดฯ 
 

2 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้มีคุณธรรม
จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนเข้าอบรม
คุณธรรมจริยธรรมจํานวน 
80 คน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

เด็กและ
เยาวชน 80 
คน 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลเป็นคนที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม
ที่ดี 

งานบุคลากร 
สํานักปลัดฯ 

3 โครงการเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระคุณ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000 
 

100,000 
 

   100,000 
 

100,000 100,000 จัดงานเฉลิม
พระเกียรติ 
รัชการที่ 

10 

ประชาชนและ
พนักงานได้ร่วมการ
แสดงความจงรักภักดี 

สํานักปลัดฯ 
 

4 โครงการเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมล
ลักษณ์ พระบรมรชิน ี

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วม
แสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระคุณ 

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 

100,000 
 

100,000 
 

   100,000 
 

100,000 100,000 จัดงานเฉลิม
พระเกียรติ
พระนางเจ้า

สุทิดาฯ 

ประชาชนและ
พนักงานได้ร่วมการ
แสดงความจงรักภักดี 

สํานักปลัดฯ 
 

รวม 4 โครงการ - - 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายจุดรับ-ส่ง
สัญญาณเสียงไร้สาย
ภายในเขตเทศบาล 

เพื่อขยายลําโพงในการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ติดต้ังลําโพง ภายในเขต
เทศบาล จํานวน 12 จุด
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - 400,000 400,000 - ลําโพง 
จํานวน 12 

จุด 

ประชาชนสามารถได้
รับทราบข่าวสารอย่าง
ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

สํานักปลัดฯ 

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

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อใช้ในการรับส่งวิทยุ เป็น
ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และเก็บรถบรรทุก
น้ํา รถดับเพลิง และอุปกรณ์
ต่างๆ 

ก่อสร้างอาคารปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - 1,000,000 -  อาคาร
ศูนย์

ปูองกันฯ 
1 อาคาร 

มีสถานที่เก็บ
รถดับเพลิง รถน้ํา
และอุปกรณ์ที่เป็น
ระเบียนและมีศูนย์
ปูองกัน 

งานปูองกันฯ 
กองช่าง 

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

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 ทิศทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
5.3 แผนงานกิจการประปา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตท่อเมน
จ่ายน้ําประปาภายในเขต
เทศบาล 

เพื่อให้น้ําประปาไหลผ่าน
ท่อเมนได้สะดวกขึ้น 

1. ขยายท่อเมนน้ําประปา
สายโรงประปาถึงหน้า  
ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา 

2. ขยายท่อเมนน้ําประปา
สายเขาโทนตอนบน 

- 
 
 
- 

- 
 

 
- 

900,000 
 
 

300,000 
 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

ท่อเมนประปา 
2 สาย 

น้ําประปาไหลสะดวก 
และเพียงพอในการ
ให้บริการแก่
ประชาชน 

งานกิจการ
ประปา 
 

2 ปรับปรุงระบบผลิต
น้ําประปา 

เพื่อปรับปรุงระบบผลิต
น้ําประปาและให้บริการ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

ระบบผลิตน้ําประปา
สามารถจ่ายน้ําให้แก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

งานกิจการ
ประปา 
 

3 ปรับปรุงท่อน้ําดิบระบบ
ประปาจากแพปั๊ม
น้ําประปา 
 

เพื่อให้บริการน้ําประปาแก่
ประชาชนอย่างเพียงพอ
และทั่วถึง 

วางท่อ PE. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาด 6 นิ้ว ยาว 200 เมตร 
รายละเอียดตามแบบรูป

รายการเทศบาลกําหนด 

- - - 350,000 - วางท่อน้ําดิบ 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
6 นิ้ว ยาว 200 

เมตร 

ประชาชนมีน้ําใช้
เพียงพอและทั่วถึง 

งานกิจการ
ประปา 
 

4 โครงการแท็งค์น้ําประปา
ประจําหมู่บ้าน  

เพื่อใช้สําหรับพักน้ําประปา แท็งค์น้ําขนาด 50 
ลูกบาศก์เมตร   

- 
 

- - 
 

2,000,000 - แท็งค์น้ําขนาด 
50 ลบ.ม. 

มีน้ําประปาไว้ใช้
เพียงพอ 

งานกิจการ
ประปา 
 

5 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ท่อเมนน้ําประปาสายผึ้ง
หวาน-หนองโสน 

เพื่อให้น้ําประปาไหลผ่าน
ท่อเมนได้สะดวกขึ้น และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชน 

ปรับปรุงระบบท่อเมน
น้ําประปาโดยการเปลี่ยน
จากท่อใยหินเป็นท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ขนาด 2 นิ้ว  

- - - 80,000 - ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง

ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 400 เมตร 

ประชาชนมีน้ําประปา
ที่เพียงพอและทั่วถึง 

งานกิจการ
ประปา 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 ทิศทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
5.3 แผนงานกิจการประปา (ต่อ) 

 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปา 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างระบบประปาโดยมี
โรงสูบน้ํา และโรงกรองน้ํา
ใส รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 8,500,000 โรงสูบน้ํา 1 ชุด 
โรงกรองน้ําใส 

1 ชุด 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่เพียงพอ
และทั่วถึง 

งานกิจการ
ประปา 
 

7 ก่อสร้างระบบจ่าย
น้ําประปาชุมชนอนามัย 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

หอถังน้ําประปาแบบเหล็ก
ขนาด 50 ลบ.ม. จํานวน 
1 ถัง แพปั๊มน้ําประปา
พร้อมปั๊มน้ํา ขนาด 50 
แรงม้า จํานวน 2 ตัว หม้อ
แปลงไฟฟูา 100 KVBA 
จํานวน 1 ชุด 

- - - - 3,000,000 หอถังน้ําประปา
พร้อมอุปกรณ์ 
จํานวน 1 ชุด 

ประชาชนมี
น้ําประปาที่เพียงพอ
และทั่วถึง 

งานกิจการ
ประปา 

รวม 7  โครงการ - - - - 1,700,000 2,930,000 12,000,000 - - - 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฟุตบาท
ทางเท้าบริเวณตลาดถึง
หน้าวัด 

เพื่อให้ความสะดวกในการ
เดินเท้าของประชาชนและ
นักเรียน 

ทางเท้าบริเวณตลาด
พร้อมปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ํา รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - 2,000,000 
 

2,000,000 - ฟุตบาททาง
เท้า 1 สาย 

ลดอุบัติเหตุและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินเท้า 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฟุตบาต
ทางเท้าบริเวณหน้าวัดถึง
หน่วยมาลาเรีย 

เพื่อให้ความสะดวกในการ
เดินเท้าของประชาชนและ
นักเรียน 

ทางเท้าบริเวณหน้าวัด
ถึงหน่วยมาลาเรียพร้อม
ปรับปรุงวางท่อระบาย
น้ํา รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด 

- - - 800,000 - ฟุตบาททาง
เท้า 1 สาย 

ลดอุบัติเหตุและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินเท้า 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างทางเท้า
บริเวณหน้าน้ําตกถึงหน้า
ปูอมตํารวจ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างทางเท้า 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - 1,000,000 1,000,000 - ทางเท้า ลดอุบัติเหตุและ
นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินชมธรรมชาติข้าง
ทางได้อย่างปลอดภัย 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้มีน้ําใช้สําหรับ
การเกษตร 

อ่างกักเก็บน้ําบริเวณ
ชุมชนเขาโทน 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 500,000 อ่างกักเก็บ
น้ํา 1 แห่ง 

ผลผลิตทาง
การเกษตรดี 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําถนนหลังอนามัยถึงสาม
แยกบ้านนายสมัย สิงห์
ใหญ่ 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างท่อ คสล.ขนาด  
1.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
และขยายถนน คสล. 
กว้าง 1.00 ม. ยาว 
1,000 ม.ทั้ง 2 ด้าน 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 2,000,000 รางระบาย
น้ําพร้อม
ขยายไหล่

ทาง 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ําสายสามแยกคลินิคสัตว์
ถึงสะพานปูนปากแซง 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างท่อ คสล.ขนาด  
1.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
และขยายถนน คสล. 
กว้าง 1.00 ม. ยาว 500 
ม.ทั้ง 2 ด้าน รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- - - - 1,000,000 รางระบาย
น้ําพร้อม
ขยายไหล่

ทาง 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ)  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําสายสามแยก
บ้านนายสมัย สิงห์ใหญ่ถึง
สามแยกคลินิคสัตว์ 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างท่อ คสล.ขนาด  
1.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
และขยายถนน คสล. 
กว้าง 1.00 ม. ยาว 500 
ม.ทั้ง 2 ด้าน รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- - - - 1,000,000 ราง
ระบายน้ํา

พร้อม
ขยายไหล่

ทาง 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยูสายถนน
เทศบาล 5 (ช่วงทางลง
ปากแซง) 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝาเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ยาว 1,500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 3,000,000 ราง
ระบายน้ํา  

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายเขาโทน
บริเวณข้างร้านโชตินันท์
ถึงเขาโทน 
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝาเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ยาว 1,000 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 2,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําซอยบ้านนายตั้ว
เท้าถึงซอยนานาชาติ 
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 1,000 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด  

- - - - 2,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายนานาชาติ
ถึงร้านค้านายประกอบ 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 1,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายบ้าน ส.ท.
ยุทธ  เช่ียวชาญ 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 1,000,000 - รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําสายหลังบ้าน 
ส.ท.วิเชียร  
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 1,000,000 - รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค  
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําบริเวณวงเวียนตลาด 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 400 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 800,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําถนนเทศบาล 3 (ถนนสาย
หลังอนามัย) 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 1,000 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 2,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําแบบรางยูฝาเหล็กจากหน้า
บ้านนายประกอบถึงราง
ระบายน้ําเดิม 2 ด้าน 
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 1,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําสายปากแซง (สามแยกบ้าน
นายสมัย สิงห์ใหญ่ถึงหนอง
โสน) 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 

0.50 ม. ยาว 1,200 ม. 

- - - 1,400,000 1,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําสายหน้าวัดน้ําตกถึงหน้า
ปั๊มเอสโซ่ (ถนนสาย 323 )  
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 1,500 ม. 

- - - 1,500,000 1,500,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําถนน เทศบาลซอย 8 (ทาง
ขึ้นน้ําตก)  
 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยูฝากเหล็กทั้ง 
2 ด้าน กว้าง 0.40 ลึก 
0.50 ม. ยาว 500 ม. 

- - - - 1,000,000 รางยูฝา
เหล็ก 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล 7 
(เขาโทน) 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างรางยู ขนาดกว้าง 
0.60 เมตร ลึก 0.70 
เมตร ยาว 13 เมตร  

- - - - 21,000 รางยู ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ค. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
คสล.พร้อมบ่อพัก คศล.และ
ขยายถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 
ตําบลท่าเสา  

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก และมี
เส้นทางในการสัญจรที่
สะดวก 

วางท่อระบายน้ํา คสล. 
พร้อมบ่อพัก คสล. ศก. 
1.00 ม. พร้อมบ่อพัก 
คสล. ยาว 1,900 ม. 
จํานวน 2 ฝั่ง พร้อมขยาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 1.20 ม. ยาว 
1,150 ม. จํานวน 2 ฝั่ง 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 2,760 ตร.ม. 
และติดต้ังปูายโครงการ 
ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
กําหนด  

- - - - 7,000,000 ท่อ
ระบายน้ํา

พร้อม
ขยาย
ถนน 

ลดปัญหาการเกิดน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่2 ทิศทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณจุดเสี่ยง
และแหล่งเท่ียว 

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภัยของประชาชน
ผู้ใช้เส้นทางจราจร 

1. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะสนามฟุต
ซอล 

2. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะสายเขา
โทน  

3. ติดต้ังไฟฟูา
สาธารณะสายสํานัก
สงฆ์ในไร่  

4. ติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะบริเวณทาง
ลงท่าเท้งชุมชนปาก
แซง  

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ไฟฟูา
สาธารณะ  
7 สาย 

ลดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ 
และมีเส้นทางที่
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งไฟฟูาแสง
สว่างแบบโซล่าเซล สาย
เทศบาลซอย 1 - เลียบ
ทางรถไฟ 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

ติดต้ังไฟฟูาโซล่าเซล 
จํานวน 60 ต้น 

- - 1,000,000 1,000,000 - ไฟฟูาแสง
สว่าง 60 

ต้น 

ลดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ 
และมีเส้นทางที่
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการติดตั้งโคมไฟถนน 
LED ชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์  

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง 

ติดต้ังโคมไฟถนน LED 
ชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ จํานวน 
100 ชุด 

- - - - 1,152,000 โคมไฟถนน 
LED จํานวน 

100 ชุด 

ลดปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ 
และมีเส้นทางที่
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล.เข้า
โรงเรียนซอยโรงเร่ือยบน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
นักเรียนและผู้ปกครองที่
เดินทางมาส่งลูกหลาน
เรียนหนังสือ 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
4.00 ม. ยาว 500 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 1,600,000 - ถนน 
คสล. ยาว 

500 
เมตร 

ผู้ปกครองและนักเรียน
มีเส้นทางที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการใช้ถนน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยบ้านฝร่ัง (ต่อจาก
ของเดิม) เช่ือมต่อถนนข้าง
ร้านเอกเกษตร 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การสัญจรในฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 3,200,000 - ถนนคสล. 
ยาว 

1000 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการใช้ถนน 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง
บ้านหนูใหญ่ พร้อมราง
ระบายน้ําและไฟฟูาแสงสว่าง 

เพื่ออํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนที่ใช้เส้นทางใน
การสัญจรในฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง  
4.00 ม. ยาว 300 ม. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 960,000 - ถนนคสล. 
ยาว 300 

เมตร 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการใช้ถนน 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายทองสุข  เหมทอง 

เพื่อให้มีเส้นทางในการ
คมนาคมสะดวก ปลอดภัย 
 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด
กว้าง 4.00 ม. ยาว 150 
ม. คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 600 ตร.ม.จํานวน 
1 สาย รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด  

- - - 480,000 - ถนน 
คสล. ย่าว 

150 
เมตร 

ประชาชนมีเส้นทางใน
การคมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัยและลด
อุบัติเหตุในการใช้ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. สายผึ้งหวาน – 
หนองโสน 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการสัญจรใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
3,500 ม. 
รายละเอียดตาม
เทศบาลกําหนด 

- - - 2,100,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านนางพันธุ์  

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการสัญจรใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. 
รายละเอียดตาม
เทศบาลกําหนด 

- - - 120,000  ถนน 
คสล.  

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายวัดในไร่ 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการสัญจรใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
600 ม. 
รายละเอียดตาม
เทศบาลกําหนด 

- - 360,000 - - ถนน 
คสล. 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  คอนกรีตสายทาง
ขึ้นต้นพุน้ําตก 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนที่ใช้
เส้นทางในการสัญจรใน
ฤดูฝน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 ม. ยาว 
500 ม. 
รายละเอียดตาม
เทศบาลกําหนด 

- - - 300,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมที่
สะดวกปลอดภัยและ
ลดอุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-017   
(ถนนเทศบาล 7 เขา
โทน) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-017   
(ถนนเทศบาล 7 เขา
โทน) ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
1,455 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,730 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 3,561,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-020 
(แยกถนนเทศบาล 5 
เช่ือมถนน อบต.ท่าเสา 
ฝั่งขวา) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-020 (แยก
ถนนเทศบาล 5 เช่ือม
ถนน อบต.ท่าเสา ฝั่ง
ขวา) ขนาดกว้าง 
5.00-6.00 เมตร 
ยาว 2,250 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
13,050 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 4,634,000 ถนน 
คสล.  

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-022 
(แยกถนนเทศบาล 7 
แยกแพอรัญญา) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-022 (แยก
ถนนเทศบาล 7 แยก
แพอรัญญา) ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,835 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,175 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - -  ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-024 
(แยกถนนเทศบาล 5 
แยกศาลเจ้าพ่อเขาโทน) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-024 (แยก
ถนนเทศบาล 5 แยก
ศาลเจ้าพ่อเขาโทน) 
ขนาดกว้าง 7.00 
เมตร ยาว 840 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,880 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 2,170,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-025 
(ถนนเทศบาล 5 ทางลง
ปากแซง) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-025 (ถนน
เทศบาล 5 ทางลง
ปากแซง) ขนาดกว้าง 
5.00-6.00 เมตร 
ยาว 1,620 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,520 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 3,379,000 ถนน 
คสล. 
ยาว 

1,620 
เมตร 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-027 
(ถนนเทศบาล 1 ผึ้ง
หวานรีสอร์ท) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-027 (ถนน
เทศบาล 1 ผึ้งหวานรี
สอร์ท) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,250 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,250 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 2,286,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 93 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงทาง
หลวงท้องถิ่น รหัสสาย
ทาง กจ.ถ 13-029 
(ถนนเทศบาล 3 หลัง
อนามัย) 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง 
กจ.ถ 13-029 (ถนน
เทศบาล 3 หลัง
อนามัย) ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
1,230 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,150 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 2,266,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 94 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายเขาโทนตอนล่าง 
(บ้านเจ๊ก) หมู่ที่ 3 ต.ท่า
เสา  

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
เขาโทนตอนล่าง 
(บ้านเจ๊ก) หมู่ที่ 3 ต.
ท่าเสา ขนาดกว้าง
เฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 
547.00 ม. หนา 
0.15 หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
2,188 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 1,600,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 95 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายหลังบ้านหนูใหญ่ 
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา  

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสาย
หลังบ้านหนูใหญ่ หมู่
ที่ 3 ต.ท่าเสา ขนาด
กว้างเฉลี่ย 3-4.00 
ม. ยาว 114.00 ม. 
หนา 0.15 หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 443 ตร.ม. ตาม
แบบแปลนและ
รายละเอียดเทศบาล
กําหนด 

- - - - 300,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 96 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ลําห้วยตานก ซอย 2 (อู่
ช่างสัน) หมู่ที่ 3 ต.ท่า
เสา  

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายลํา
ห้วยตานก ซอย 2 (อู่
ช่างสัน) บ้านท่าเสา 
หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ยาว 153.00 
เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
536 ตารางเมตร 
ราคาพร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - - 371,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 97 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อพัก 
ถนนเทศบาล 8 เลียบ
ทางรถไฟ 

เพื่อให้มีช่องทางการ
ระบายน้ําที่สะดวก 

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก ถนน
เทศบาล 8 เลียบทาง
รถไฟพร้อมท่อระบาย
น้ํา คสล. มอก.ชั้น 3 
เส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ยาว 
145.00 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ราคา
พร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - - 496,000 ถนน 
คสล. 

ลดปัญหาน้ําท่วมขัง กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 98 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
นายศักดิ์ ก๋วยเต๋ียวเป็ด 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านท่า
เสา 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายนาย
ศักดิ์ ก๋วยเต๋ียวเป็ด 
หมู่ที่ 3 ตําบลบ้านท่า
เสา กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 112.00 
เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือคิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
448 ตารางเมตร 
ราคาพร้อมติดตั้งปูาย
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - 319,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 99 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หมู่บ้านไทยใหม่ (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
3 ตําบลบ้านท่าเสา 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สาย
หมู่บ้านไทยใหม่ (ต่อ
จากโครงการเดิม) 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 85.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
340 ตารางเมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา มอก.ขั้น 3 ขนาด 
ศก. 0.60 ม. จํานวน 
12 ท่อน ติดต้ังปูาย
โครงการ รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - 245,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 100 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
ลงท่าน้ําวัดเกาะเจริญ
สุขาราม (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านท่าเสา 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางลงท่า
น้ําวัดเกาะเจริญสุขา
ราม (ต่อจากโครงการ
เดิม) หมู่ที่ 3 ตําบล
บ้านท่าเสา กว้าง 
13.00 เมตร ยาว 
6.00 เมตร หนา 
0.20 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 
ตารางเมตร ติดต้ัง
ปูายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 97,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 101 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทาง
ลงท่าน้ําปากแซง (ต่อ
จากโครงการเดิม) หมู่ที่ 
3 ตําบลบ้านท่าเสา 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางลงท่า
น้ําปากแซง (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านท่าเสา 
กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 12.00 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
120 ตารางเมตร 
ติดต้ังปูายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 144,000 - ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 102 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายเลียบ
สวนปีบถึงลําห้วยปาก
แซง หมู่ที่ 3 ตําบลบ้าน
ท่าเสา 

เพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ประชาชนทีแ่ละ
นักท่องเที่ยวที่ใช้
เส้นทางในการสัญจร 
และขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ทางลงท่า
น้ําปากแซง (ต่อจาก
โครงการเดิม) หมู่ที่ 3 
ตําบลบ้านท่าเสา 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 400.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,600 ตารางเมตร 
ติดต้ังปูายโครงการ 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 1,144,000 ถนน 
คสล. 

ประชาชนในพื้นที่
และนั่งท่องเที่ยวมี
เส้นทางในการ
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย สามารถ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้อย่าง
รวดเร็วขึ้นและลด
อุบัติเหตุในการใช้
ถนน 

กองช่าง 

รวม 47โครงการ - - 2,000,000 1,280,000 16,960,000 25,482,820 36,973,000    

แบบ ผ.02 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 103 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบล
น้ําตกไทรโยคน้อยหลังเก่า
พร้อมรั้ว คสล.  

เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้
ของชุมชน และกลุ่ม 
องค์กรต่างๆของ
เทศบาล 

ปรับปรุงและซ่อมแซม
อาคารสํานักงานเก่า 
รายละเอียดตาม
เทศบาลกําหนด 

- - 200,000 - - อาคาร
สํานักงานเก่า
ที่ใช้งานได้ 

ประชาชนมีศูนย์การ
เรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมใน
การจัดกิจกรรมเพื่อเป็น
สาธารณประโยชน์
ให้กับประชาชนในเขต
เทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียง 

ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด
กว้าง 80 เมตร ยาว 
120 เมตร พร้อมติดตั้ง
พัดลม รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด 

- - 5,000,000 - - อาคาร
อเนกประสงค์ 
ขนาดกว้าง 
80 ม. ยาว 
120 ม. 

ประชาชนได้ใช้ในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างแสตน
เชียร์ข้างสนามกีฬา 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้มาเล่น
กีฬา และกองเชียร์ 

ก่อสร้างแสตนเชียร์ 
จํานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด  

- 
 

- - 
 

300,000 - สแตนเชียร์ 1 
แห่ง 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหลังคา
ครอบสนามกีฬา 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้แก่นักกีฬา 

ก่อสร้างหลังคาครอบ
สนามกีฬา รายละเอียด
ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - 300,000 - หลังคาครอบ
สนามกีฬา 

ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด และใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
ห้องพักนักกีฬา 

เพื่อให้มีสถานที่พักหลบแดด
หลบฝนสําหรับนักกีฬา 

อาคารห้องพักนักกีฬา  
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 300,000 - อาคารพัก
นักกีฬา 

จํานวน  1 
หลัง 

นักกีฬาและประชาชน
มีสถานที่เพื่อหลบแดด
หลบฝน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรั้วสํานักงาน 
โครงการ 2 

เพื่อความปลอดภัย รั้วสํานักงาน ความยาว 
500 เมตร รายละเอียด
ตามแบบเทศบาลกําหนด 

- - - 800,000 - รั้วยาว 
500 ม. 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

7 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณอาคารสํานักงาน  

เพื่อความปลอดภัย และลด
เหตุอาชญากรรม 

กล้อง CCTV 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - 1,000,000 - 1,000,000 กล้อง 
CCTV 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

8 ติดต้ังกล้องวงจรปิด CCTV 
บริเวณ จุดเสี่ยงและแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อความปลอดภัย และลด
เหตุอาชญากรรม 

กล้อง CCTV 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กล้อง 
CCTV 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการติดต้ังดวงไฟ
สัญลักษณ์ของเทศบาล
บริเวณถนนสายหลักใน
ชุมชน  

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้
ถนนและความสวยงาม 

ติดต้ังดวงไฟสัญลักษณ์
ของเทศบาลบริเวณถนน
สายหลักในชุมชน 

- - - 1,000,000 - ดวงไฟ
สัญญลักษณ์ 

เกิดความสวยงามเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะในตลาดสด 

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่มาตลาด
สด 

ก่อสร้างห้องน้ําสาธารณะ
ในตลาดสด รายละเอียด
ตามเทศบาลกําหนด 

- - - 500,000 - ห้องน้ํา
สาธารณะ 
จํานวน 6 

ห้อง 

ประชาชนมีห้องน้ําใช ้ กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าที่เป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ทิศทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2.2 การส่งเสริมสนับสนุนและบ้ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างอาคารโรง
จอดรถ 

เพื่อให้มีอาคารจอดรถน้ํา 
รถดับเพลิง และรถขยะของ
เทศบาล  

ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ 
ขนาดกว้าง 10.00 ม. 
ยาว 17.50 ม. หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
และติดต้ังปูายโครงการ
ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - - 1,196,000 อาคารโรง
จอดรถ 

จํานวน  1 
หลัง 

เพื่อบํารุงรักษาและยืด
ระยะเวลาเส่ือมสภาพ
ของยานพาหนะ 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงปูายหน้า
เทศบาลตําบลน้ําตก      
ไทรโยคน้อย 

เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอก
สถานที่ราชการ 

ปรับปรุงปูายหน้า
เทศบาลตําบลน้ําตกไทร
โยคน้อย และติดต้ังปูาย
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบเทศบาลกําหนด 

- - - - 300,000 ปูาย
เทศบาล 

ประชาชนทราบว่าเป็น
สถานที่ราชการ 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างอาคารโรง
กรองน้ําประปา (เขาโทน) 

เพื่อใช้ในกิจการประปา ก่อสร้างอาคารโรงกรอง
น้ําประปา (เขาโทน) 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 4.00 เมตร คิดเป็น
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตร.
ม. ตามแบบเทศบาล
กําหนด 

- - - 57,000 - อาคารโรง
กรอง

น้ําประปา 

เพื่อคลุมโรงกรอง
น้ําประปา 

กองช่าง 

 13 โครงการ - - - - 7,200,000 4,200,000 2,796,000    

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทิศทางด้านเศรษฐกิจ 1.3 การท่องเท่ียว 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน
แขวนท่าเรือปากแซง หมู่
ที่ 3 เช่ือม อบต.วัง
กระแจะ 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
ในการสัญจรและชมความ
งามทางธรรมชาติ 

สะพานแขวน ยาว 150 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกําหนด 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สะพานแขวน 
ยาว 150 

เมตร 

นักท่องเที่ยวมี
สถานที่เพื่อซึมซับ
ธรรมชาติด้วย
ความปลอดภัย 
และประชาชน
บริเวณนั้นมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

อบจ.กจ. 
กองช่าง 

2 โครงการผันน้ําจากแม่น้ํา
แควน้อยมาใช้เป็นน้ําตก
ในช่วงฤดูแล้ง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ในช่วงฤดู
ฝน และปล่อยน้ําลงน้ําตก
ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ขนาด  1.20 เมตร 
ยาว 15 เมตร พร้อม
ประตูระบายน้ํา 
(รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด) 

- - 5,000,000 - - วางท่อสูบน้ํา นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และทําให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

จ.กาญจนบุร ี
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส้าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ทิศทางด้านเศรษฐกิจ 1.3 การท่องเท่ียว 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พร้อมสร้างจุดชมวิว
บริเวณหน้าน้ําตก 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และดึงดูดการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหน้าน้ําตก 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 2,000,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงาม 

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และทํา
ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณท่าเรือปาก
แซงเพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่งใหม ่

เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และดึงดูดการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าเรือปากแซง 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 1,000,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงาม 

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และทํา
ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่าน้ําวัดเกาะเจริญ
สุขาราม 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์สวยงาม
และดึงดูดการท่องเท่ียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณท่าน้ําวัดเกาะ
เจริญสุขาราม 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลกําหนด 

- - - 1,000,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้
สวยงาม 

นักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น และทํา
ให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม 5 โครงการ - - - - 12,000,000 11,000,000 7,000,000 - - - 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

พัดลมติดผนัง จํานวน  
10 ตัว 

- - 20,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 

2 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

พัดลมชนิดแขวน 
จํานวน 10 ตัว 

- - - 20,000 - สํานักปลัดเทศบาล 

3 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไม่ต่ํากว่า 
12,000 BTU จํานวน 
3 ตัว 

- - 20,000 40,000 - สํานักปลัดเทศบาล 

4 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล
จํานวน 10 เครื่อง 

- - - 160,000 - สํานักปลัดเทศบาล 

5 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

ชุดโต๊ะเก้าอี้หินอ่อน 
จํานวน 5 ชุด 

- - 15,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 

6 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องอ่านบัตร จํานวน 
4 เครื่อง  

- - 4,800 - - สํานักปลัดเทศบาล 

7 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ 

ปูายทําเนียบ
นายกเทศมนตรี จํานวน 
1 ปูาย 

- - 40,000 - - สํานักปลัดเทศบาล 

8 แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบ 

ปรับปรุงระบบเสียงไร้
สาย จํานวน 12 จุด 

- - 250,000 250,000 - สํานักปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.03 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 109 
 

 บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

รถยนต์กู้ชีพกู้ภัย 
จํานวน 1 คัน 

- - - 3,000,000 - งานปูองกันฯ 

10 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช้ในการพ่น
หมอกควันในการ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย
ให้แก่ประชาชน 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
จํานวน 2 เครื่อง 

- - 118,000 - - งานสาธารณสุข 

11 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการเก็บขน
ขยะบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตัน 6 ล้อ จํานวน 1 
คัน 

- - 2,400,000 - - งานสาธารณสุข 

12 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อใช้ในการเก็บขน
ขยะบริการ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

รถกระเช้าไฟฟูา 
รถบรรทุก 6 ล้อ 
กระบะเหล็ก 

- - - 2,500,000 - งานกองช่าง 

13 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การงาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้ในการตัดหญ้า
ในพื้นที่เขตเทศบาล 

เครื่องตัดหญ้าแบบข้อ
แข็ง จํานวน 6 เครื่อง 

- - 57,000 - - งานกองช่าง 

14 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อใช้ในการตัก
ตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่
เขตเทศบาล 

เล่ือยโซ่ยนต์ จํานวน 1 
เครื่อง 

- - 30,000 - - งานกองช่าง 

15 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

เครื่องปั๊มน้ําพร้อม
มอเตอร์และอุปกรณ์ 
ขนาด 55 แรงม้า 
จํานวน 1 ชุด 

- - 400,000 - - งานกิจการประปา 

แบบ ผ.03 
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 บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

หม้อแปลงไฟฟูาปั๊มน้ํา
ดิบขนาด 160 KVA 
จํานวน 1 ชุด บริเวณ
ท่าเรือปากแซง 

- - - 200,000 - งานกิจการประปา 

17 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

หม้อแปลงไฟฟูาปั๊มน้ํา
ขนาด 160 KVA 
จํานวน 1 ชุด บริเวณ
โรงผลิตน้ําประปาพร้อม
เสาแรงสูง 

- - - 250,000 - งานกิจการประปา 

18 หนาปั๊ม ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

ตัวหน้าปั๊มใช้กับ
มอเตอร์ปั๊มน้ํา ขนาด 
75 แรงม้า บริเวณโรง
สูบน้ําดิบท่าเรือปากแซง  

- - - 140,000 - งานกิจการประปา 

19 เครื่องมือและ
อุปกรณ์ซ่อมแซม
ระบบประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

เครื่องมือและอุปกรณ์
ซ่อมแซมประปา 
จํานวน 1 ชุด  

- - - 30,000 - งานกิจการประปา 

20 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ คครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง 

- - - 44,000 44,000 สํานักปลัด 

21 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล
จํานวน 2 เครื่อง 

- - - 44,000 44,000 กองคลัง 

22 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับประมวลผล 
จํานวน 2 เครื่อง 

- - - 44,000 44,000 กองช่าง 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 แผนงาน
สาธารณสุข 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เครื่องพิมพ์แบบ 
Multifunction 

- - - - 7,500 สาธารณสุข 

24 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1 จํานวน 1 
เครื่อง 

- - - 22,000 - งานการศึกษา 

25 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสําหรับ
คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จํานวน 1 ชุด 

- - - 3,800 - งานการศึกษา 

26 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ 
3,300 ANSI Lumens 
แบบ SVGA จํานวน 1 
เครื่อง 

- - - 31,000 - งานการศึกษา 

27 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

กระดานอิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 1 ชิ้น 

- - - 150,000 - งานการศึกษา 

28 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

ปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
จํานวน 1 ด้าม 

- - - 7,500 - งานการศึกษา 

29 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

ไม้คฑา จํานวน 1 อัน - - - 6,500 - งานการศึกษา 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

โต๊ะพร้อมเก้าอี้ครูผู้สอน 
จํานวน 1 ตัว 

- - - 7,500 - งานการศึกษา 

31 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

เครื่องสํารองไฟฟูา
ขนาด 800 KVA 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 3,100   

32 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

อุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ VGA จํานวน 
1 เครื่อง 

- - - 5,500 - งานการศึกษา 

33 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

เครื่องพิมพ์ 
multifunction แบบ
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - 7,600 - งานการศึกษา 

34 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

ชุดสื่อการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย จํานวน 1 
ชุด 
 

- - - 35,000 - งานการศึกษา 

35 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การศึกษา 

เพื่อใช้เป็นสื่อสาร
สอนสําหรับเด็ก 

ชุดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษสําหรับ
เด็กปฐมวัย จํานวน 1 
ชุด 

- - - 35,000 - งานการศึกษา 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อสารสอน
สําหรับเด็ก 

ชุดสื่อพัฒนาทักษะ 2 
ภาษาสําหรับเด็ก
คณิตศาสตร์หรรษา 
จํานวน 1 ชุด 

- - - 20,500 - งานการศึกษา 

37 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อสารสอน
สําหรับเด็ก 

ชุดการ์ตูนเสริมความรู้
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก 
2 ภาษา จํานวน 1 ชุด 

- - - 20,500 - งานการศึกษา 
 

38 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อสารสอน
สําหรับเด็ก 

ชุดโปรแกรมการเรียน
การสอนศูนย์น้อมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 ชุด 

- - - 59,000 - งานการศึกษา 
 

39 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพื่อใช้เป็นสื่อสารสอน
สําหรับเด็ก 

ชุดเครื่องเสียงพร้อม
ไมโครโฟนไร้สาย จํานวน 
1 ชุด 

- - - 30,000 - งานการศึกษา 

40 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา เพื่อใช้เป็นสื่อสารสอน
สําหรับเด็ก 

ชุดการ์ตูนเสริมความรู้
วิทยาศาสตร์สําหรับเด็ก 
2 ภาษา จํานวน 1 ชุด 

- - - 20,500 - งานการศึกษา 
 

41 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
นํ้าประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

หม้อแปลงไฟฟูาปั๊มนํ้า
ดิบขนาด 160 KVA 
จํานวน 1 ชุด บริเวณ
ท่าเรือปากแซง 

- - - 200,000 - งานกิจการประปา 

42 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ 

เพื่อใช้ในการบริการ
ประชาชน 

เสาไฟฟูาส่องสว่างไฮ
แมส (High Mast Pole) 
จํานน 2 ชุด พร้อมติดตั้ง 

- - - - 873,000 กองช่าง 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย 
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

หม้อแปลงไฟฟูาปั๊มน้ํา
ขนาด 160 KVA 
จํานวน 1 ชุด บริเวณ
โรงผลิตน้ําประปาพร้อม
เสาแรงสูง 

- - - 250,000 - งานกิจการประปา 

43 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปาเพื่อให้
บริการประชาชน 

ตัวหน้าปั๊มใช้กับ
มอเตอร์ปั๊มน้ํา ขนาด 
75 แรงม้า บริเวณโรง
สูบน้ําดิบท่าเรือปากแซง  

- - - 140,000 - งานกิจการประปา 

44 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

เครื่องมือและอุปกรณ์
ซ่อมแซมประปา 
จํานวน 1 ชุด  

- - - 30,000 - งานกิจการประปา 

45 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องตบดิน จํานวน 1 
เครื่อง 

- - - - 21,000 กองช่าง 

46 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต 
จํานวน 1 เครื่อง 

- - - - 28,000 กองช่าง 

47 แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง รอก ขนาด 1.5 ตัน 
จํานวน 2 ตัว 

- - - - 15,000 กองช่าง 

48 แผนงานกิจการ
ประปา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใช้ในการผลิต
น้ําประปา 

เครื่องกรองน้ําสแตน
เลสพร้อมสารกรองน้ํา 

- - - 140,000 - กองช่าง 

รวม - - 3,354,800 6,678,000 64,000 - 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที ่4  
การติดตามและประเมินผล  

  
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

4.1.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
1)  กรอบในการติดตามและประเมินผล  
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช 2555 มาตรา 238 วรรค 3 บัญญัติ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ   การใช้
จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี   เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ี
ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสอง
คน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสอง
คน โดยให้คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  และข้อ 29 (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ .ศ .2559 ข้อ  13 ให้ยกเลิกความใน  (3) ของข้อ  29 ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย    การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน  

“(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ง
ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ได้รับ
การแต่งตั้งตามระเบียบฯ  ต้องกําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยให้มีการ
ประชุมกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่  สุ่มตรวจติดตามประเมินผล
โครงการที่ดําเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโย
คน้อย และใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยค 
น้อย  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ  และการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา  ความ
ต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นท่ีและสถานการณ์ภายนอก  จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 ขึ้น และสรุปรายงานผล
เสนอต่อนายก เทศมนตรีตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  เพ่ือนายก เทศมนตรีตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย เสนอต่อสภา
เทศบาล   คณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยโดยทั่วกันตามลําดับต่อไป   
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ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่าง

ยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  เทศบาล
ตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชน จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของ
การดําเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการทํางานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

2) แนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จําเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการที่ดําเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ ปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กําหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน   เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหว่างที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังที่การดําเนินการ
สําเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจําเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็น
การบ่งชี้ว่าแผนงานที่กําหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  นําไปสู่ความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้หรือไม่   ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป   

 
1.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

1) ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28 ได้กําหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึง
ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคม
ท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหน้า
ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้  และข้อ 29 (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)   พ.ศ. 2559  ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน  (3) ของข้อ 29 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย   การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น   เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   พร้อมทั้ง
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ประกาศผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วัน   นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”  

2) วิธีการในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เป็นการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณนั้น  ว่า
สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เก่ียวข้องสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุแผนที่กําหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การดําเนินงาน ได้แก่ แบบติดตามผลการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  ซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การ
ติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค  ในการดําเนินงานการประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อดําเนินโครงการแล้วเสร็จ  เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงาน เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
ผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว้  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan ซ่ึง เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

1.1 การก้าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานโครงการทุกครั้งที่ดําเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็นรายไตรมาส ระยะหกเดือน และรายงานให้
ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อม
สรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนําเสนอสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย ทราบ
โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อย
กว่า 30 วัน    

 
1.3  ก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  การใช้
จ่ายและผลการดําเนินงานในรอบปี  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทําแผน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น   และแผนการดําเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และ
ทรัพยากรต่างๆ   ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน   ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสัก
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เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความสําเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได ้   

  
4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
การติดตามการดําเนินงานของ เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย   อาจกระทําได้หลายวิธี เช่น 

ศึกษาจากรายงาน  ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายว่างานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดไว้แล้วหรือไม่ ชี้ปัญหาข้อขัดข้องอย่างไร โดยกระทําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

การประเมินผลจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  เพ่ือสํารวจผลว่าได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้หรือไม่ สําหรับหลักเกณฑ์กว้างๆที่ใช้เป็น
เครื่องมือในการวัดหรือประเมินผล เช่น จํานวนโครงการที่มีการดําเนินงาน ผลจากการดําเนินการตามโครงการ
ต่างๆ หรือปัญหาความต้องการของประชาชน เป็นต้น  

1) วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไก ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนว
ทางการมีส่วนร่วมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละสาขาการพัฒนาที่กําหนดไว้  

2) การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
- การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ   

เป็นการนําแผนงาน/โครงการที่ได้กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปดําเนินการให้เกิดผล โดยจะต้องกําหนดหน่วยงานรับผิดชอบและกําหนดวิธีการบริหารจัดการ  

- การติดตาม  
เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินกิจกรรมของแผน/โครงการ ตามแผนพัฒนาว่าได้มี

การปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรม ที่กําหนดไว้ในแผนงาน/โครงการหรือไม่ การใช้ทรัพยากรต่างๆ  เป็นไปอย่าง
เหมาะสมเพียงใด อยู่ภายใต้ระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้หรือไม่  

3) การประเมินผล  
เป็นขั้นตอนในการแสวงหาคําตอบว่าแผนงาน/โครงงานที่นําไปปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่ อยู่ในระดับ หรือกล่าวอีกในหนึ่งเป็นการวัดระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของการนําแผนงาน/
โครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  

4) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  
กําหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ 

โดยแต่งตั้งคณะทํางานไม่น้อยกว่า 1 ชุด เพื่อให้ประชาชนได้ทราบความก้าวหน้าในการดําเนินงานของท้องถิ่น
และสามารถร่วมติดตามประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือเสนอความต้องการ
เพ่ิมเติมแก่คณะทํางาน เพื่อนํามาใช้ในการปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  
1. กําหนดขั้นตอนในการติดตามผลการดําเนินงานของกิจกรรมของแผน/โครงการ

ประกอบด้วย 3   ขั้นตอน ดังนี้  
- การจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ  
- กําหนดกิจกรรมหลักท่ีต้องจัดทําเพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จ  
- เรียงลําดับกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการตามลําดับก่อน-หลัง  
- ประมาณเวลาที่จะต้องดําเนินการในแต่ละกิจกรรม  
- พิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการโดยพิจารณาเป็นรายกิจกรรม  
- การติดตามและการควบคุมโครงการ  

เป็นการตรวจสอบผลการดําเนินงานของกิจกรรมของโครงการ ในด้านระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่าย โดยเปรียบเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้กําหนดไว้ในกิจกรรม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ของแต่ละโครงการประกอบ  

- การรายงานผล  
นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการติดตามและควบคุมโครงการให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรค์ท่ีพบในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ  
1. วิธีการประเมินผลระดับความสําเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ สามารถ

ประเมินความสําเร็จและความล้มเหลวได้เป็น 3  ระดับ คือ  
- ผลผลิต  
- ผลลัพธ์  
- ผลลัพธ์สุดท้าย  

กําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามประเมิน คณะทํางานติดตามและประเมินผล กําหนดห้วง
เวลาในการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน/โครงการ
อย่างน้อยแผนงาน/โครงการละ 2 ครั้ง และประเมินผลแผนงาน/โครงการ ในภาพรวมอย่างน้อย  2 ครั้ง แล้ว
รายงานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นรวมทั้งติดประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน  

 
2.2 ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบวิธีการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  2561-
2564) ของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย คณะทํางานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
น้ําตกไทรโยคน้อย ได้ศึกษาแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผล ความพึง  พอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมและในประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
รวม 6 ยุทธศาสตร์ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบล
น้ําตกไทรโยคน้อย เป็นการติดตามแผนดําเนินงานในภาพรวมในประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ รวม  5 ยุทธศาสตร์ 
มีโครงการที่นํามาดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รวม 61 โครงการ โดยประเมินความพึงพอใจต่อผล
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยในภาพรวมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  ซึ่งในการติดตาม
และประเมินผลในครั้งนี้ได้สอบถามความพึงพอใจของประชาชนเป็น  ภาพรวมในพ้ืนที่ทั้ง  9 หมู่บ้านซึ่งได้มี
วิธีการและการนําเครื่องมือมาใช้ในการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    
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2.3 ก้าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
1) เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน   

 เครื่องมือของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อยที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน คือการ
รวบรวมและออกแบบระบบการติดตามและประเมินผลได้แก่ การสัมภาษณ์ การสอบถาม การสังเกตการณ์ ใน
แต่ละยุทธศาสตร์ในภาพรวมเกณฑ์การให้คะแนนและแปลความหมาย มี  3 ระดับ ระดับท่ี 3 พอใจมาก ระดับ
ที ่2 พอใจ ระดับท่ี 1 ไม่พอใจ    

2) วิธีการประมวลผลข้อมูล  
        วิธีประมวลผลข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย คณะทํางานได้รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจ  มาดําเนินการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้  1 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบ  คําถามทุกฉบับ หลังจากดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแล้ว  2 ประเมินผลโดยหาค่าเฉลี่ย ( Percentage) 3. การรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลตําบลน้ําตกไทร
โยคน้อย มีการรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
4.3.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

4.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ข้อ 30 (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ .ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กําหนดว่า ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา 
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน 
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน 
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ  29 (3) กําหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี    โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา  ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่าง ๆ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จึงมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่   อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล ” จะเป็น
เครื่องมือในการนําข้อมูลต่างๆ  มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการดําเนินงาน    โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลมี ดังนี้  
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สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2561 
เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  

 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการเกษตรและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการหน้าบ้านน่ามอง 30,000.00 
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 200,000.00 
3. โครงการติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างและโต๊ะสนามบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 347,000.00 
4. โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเด็กและเยาวชนสัมพันธ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 100,000.00 
5. โครงการอบรมการคัดแยกขยะมูลฝอย 50,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมสวัสดิการในชุมชนและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

6. โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 133,000.00 
7. โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 35,000.00 
8. โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออกและไข้มาเลเรีย  30,000.00 
9. โครงการควบคุมและปูองกันโรคเอดส์ 5,000.00 
10. โครงการฝึกอบรมหลักสุขอนามัยกับผู้ประกอบการร้านค้าแผงลอยในเขต
เทศบาล 

50,000.00 

11. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ 

120,000.00 

12. โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชนและครอบครัว 20,000.00 
13. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  3,500,000.00 
14. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 24,000.00 
15. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ 650,000.00 
16. โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น 50,000.00 
17. โครงการอบรมและพัฒนากลุ่มเสี่ยงด้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 30,000.00 
18. โครงการรณรงค์และปูองกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสําคัญ (7 
วันอันตราย) 

70,000.00 

19. โครงการฝึกอบรมและซักซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยสู่อาเซียน  60,000.00 
20. โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 200,000.00 
21. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย 20,000.00 
22. โครงการปูองกันเด็กจมน้ํา 20,000.00 
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เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
23. เงินอุดหนุนสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 

24,000.00 

24. เงินอุดหนุนสําหรับสํารวจข้อมูลจํานวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ 

2,400.00 

25. เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

120,000.00 

26. จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงไนล่อนอาบยางภายใน 15,000.00 
27. จัดซื้อสายส่งน้ําดับเพลิงยางสังเคราะห์ 3 ชั้น 25,000.00 
28. โครงการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตําบลน้ําตก ไทรโยคน้อย  100,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
29. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนพัฒนาสี่ปี 20,000.00 
30. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทําแผนชุมชน 20,000.00 
31. โครงการเทศบาลพบประชาชน 30,000.00 
32. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน 200,000.00 
33. โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก 150,000.00 
34. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 462,000.00 
35. โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กก่อนวัยเรียน และนักเรียนประถมวัย 1,332,000.00 
36. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนประถมวัย 2,500,000.00 
37. โครงการการศึกษานอกสถานที่เพ่ือพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน  40,000.00 
38. โครงการหนูน้อยฟันสวย 5,000.00 
39. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 20,000.00 
40. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 100,000.00 
41. โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 50,000.00 
42. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 50,000.00 
43. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "น้ําตกเกมส์" 100,000.00 
44. โครงการให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 100,000.00 
45. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 20,000.00 
 



 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 ถึง 2565) เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย หน้า 123 
 

 

เทศบาลต้าบลน้้าตกไทรโยคน้อย  
งบตามข้อบัญญัติ/

เทศบัญญัติ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและสร้างจิตส้านึกให้เทิดทูนสถาบันส้าคัญของชาติ 
46. อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเขตอําเภอไทรโยค 45,000.00 
47. อุดหนุนโครงการตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 20,000.00 
48. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและพนักงาน
จ้าง 

200,000.00 

49. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเทศบาล 100,000.00 
50. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย  905,000.00 
51. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน (อบรมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ) 

225,000.00 

52. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพ่ือรองรับนโยบายต่างๆของรัฐบาล 100,000.00 
53. โครงการจัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 10,000.00 
54. โครงการจัดงานราชพิธีและรัฐพิธีต่างๆ 200,000.00 
55. โครงการอบรมวินัยคุณธรรมจริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 30,000.00 
56. โครงการจัดงานถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

650,000.00 

57. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ 63,000.00 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
58. โครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ําประปาสายบ้านอดีต ส.ท.ยุทธ เชี่ยวชาญ 187,000.00 
59. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านครูชูศรี 431,000.00 
60. โครงการก่อสร้างรั้วสํานักงานพร้อมประตูเปิด-ปิด 1,546,000.00 
61. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ คสล.เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคน้อย 396,000.00 
 16,337,400.00 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.4.1  ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต 

  4.4.1.1  ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  
ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ําท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิด
เหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถดําเนินการได้ทันท่วงที   

  4.4.๑.๒  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่า
ต่อชีวิตประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตําบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิด
ขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  
ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  การรักษา   

  4.4.๑.๓  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ํา  ประชาชน ว่างงานและมี
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  
ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

 
4.4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   4.4.๒.๑  ข้อสังเกต   จากการสํารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟูา/น้ําประปา /แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจํากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   4.4.๒.๒  ข้อเสนอแนะ   จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นําหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   4.4๒.๓  ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10 

 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

    3.1 วิสัยทัศน์ 
(5) 
 

    3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

    3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

    3.5 ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่สําคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะคล้ายกัน 
-  การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา(เพื่อดูการดําเนินงาน
ในแต่ละปีที่ผ่านมามีการดําเนินการบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส้าคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส้าคัญเพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนา
และ/หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 
○การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง
ของปัญหา 

○การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 

25 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 

5 
 

(2) 
 

(3) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
  -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
  -  มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
พ้ืนที่ 
  -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ ประชาชนใน
พื้นที่โดนช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาความร้อง
การ 
  - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 

  - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

5 
(3) 
(2) 
 

6 
 

(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร ์
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่นําเสนอ 
   -  มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่

65 
 
 

(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ    -   แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

  

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พ้ืนที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 
ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ
ที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(3) 
(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค ์
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ทั้งในด้าน
ปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก้าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที ่
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุ
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร ์
   - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อ
นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 
 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ 
   - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น้าไปสู่ผลส้าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนําไปสู้ผลสําเร็จของเปูาประสงค ์
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

หมายเหตุ:  1.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เกี่ยวข้อง 
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็น

กรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีได ้  
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78 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและการน้าเสนอ 
-โดยความถี่ท่ีใช้วัด  :  หลังจากท่ี อบต.จัดทําแผนเสร็จสมบูรณ์และประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
-เกณฑ์การพิจารณา :  พิจารณาจาก มี/ไม่มี การดําเนินการนั้น 
 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท้าการประเมิน
และรายงานทุก ๆ  ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ช่ือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเด็นการประเมิน 
มี                           

การด าเนินงาน 
ไม่มี                   

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส้าคัญของท้องถิ่นมาจัดท้าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ 
     การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก้าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก้าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก้าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท้าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก้าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 

แบบ 1 แบบก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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79 
4.2 กรอบและวิธีการในการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
1.  ผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาด้าน...............................                                                                            

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง สํารวจความคิดเห็น..............คน 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ  

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  

 

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด้าเนินงาน 
ก่อน

ด้าเนินการ 
(จ้านวน) 

หลัง
ด้าเนินการ
(จ้านวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.      
2.      
3.      

3. ผลการด้าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของ อปท. ไม่ประสบความสําเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการดําเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ 
ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด 

4. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้าน้ี โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหน่วยที่วัดเพิ่มแสดงว่า
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาจะพิจารณาว่า หลังดําเนินการ
ตามแผนนั้นๆ แล้วหน่วยท่ีทําการวัดเพิ่มขึ้นหรือไม่ ถ้าเพิ่มแสดงว่า อปท.สามารถดําเนินงานได้ตามแผนที่กําหนด แต่หากว่า
หน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถดําเนินงานได้ตามแผน 
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3 ตารางแสดงจ้านวนความถี่ และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลการด้าเนินงานในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ รวม 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ้านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน
(คน) 

ร้อย
ละ 

จ้านวน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ /กิจกรรม 

        

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม 

        

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม 

        

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของ
โครงการ /กิจกรรมต่อสาธารณะ 

        

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ /
กิจกรรม 

        

6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
กําหนด 

        

7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรม
นําไปสู่การแก้ไขปัญหา  

        

8) การแก้ไขปัญหา และการคอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

        

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ดําเนินโครงการ /กิจกรรม 

        

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม         

เกณฑ์การพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด แต่ถ้าหากมีร้อยละของประชาชนท่ีพอใจปานกลางและพอใจมาก
น้อยกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดําเนินงานได้บรรลุตามเปูาหมายที่กําหนด 
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แบบท่ี  1  แบบช่วยก้ากับการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  
ค้าชี้แจง   :  แบบท่ี  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว   

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................................  

ประเด็นการประเมิน  
มีการ

ด้าเนินการ  
ไม่มีการ

ด้าเนินการ  
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น       
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น       
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ      
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น      
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น       
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น       

ส่วนที่ 2 การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

1.มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถิ่นมาจัดทําฐานข้อมูล       
2.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน      
3.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่นเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น       
4.มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
ศักยภาพของท้องถิ่น  

    

5.มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ   
ยุทธศาสตร์จังหวัด  

    

6.มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      
7.มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น      
8.มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์การพัฒนา      
9.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น      
10.มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนท้องถิ่นสี่ปี      
11.มีการทบทวนแผนท้องถิ่นสี่ปี      
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลด้าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค้าชี้แจง  :  แบบท่ี  2  เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 ยุทธศาสตร์ที่...........การพัฒนาด้าน...............................................  

แผนงาน...............................................................  
  
ล้าดับ

ที ่ 
รายละเอียดโครงการ  จ้านวนเงินที่ขอ

อนุมัติ  
จ้านวนเงินที่
ด้าเนินการ  
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค้าชี้แจง   :  แบบท่ี   3-1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

สรุปการพัฒนาต้าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจ้าปีงบประมาณ.........................  

ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
  

ล้าดับ
ที ่ 

ยุทธศาสตร์  จ้านวนโครงการ  จ้านวนเงิน
งบประมาณ  
ที่อนุมัติ/บาท  

        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวม 5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ค้าชี้แจง   :  แบบท่ี   3-2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ระดับความส้าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น................................... งบประมาณตาม.........................................  

  
ล้าดับ

ที ่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ้านวนโครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
จ้านวนโครงการที่
ด้าเนินการตาม

ข้อบัญญัติ
งบประมาณ
ประจ้าปี  

คิดเป็นร้อย
ละ  

          
          
          
          
          
          
          

รวม        
 
4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.4.1 ผลกระทบน้าไปสู่อนาคต  
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

มีการกําหนดห้วงเวลาในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นใหม่นั้น  ควรมีการวางแผนในด้านการเตรียมความพร้อม
สําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อๆ  ไป เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากความไม่เข้าใจ
อย่างถ่องแท้ และความแร่งรีบจากห้วงเวลาที่ไม่ได้มีการกําหนดและแจ้งล่วงหน้า ส่งผลให้การดําเนินการมี
ความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง  

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
ควรมีซักซ้อมแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อนที่จะมีการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นใน

ครั้งต่อๆไป 
  


