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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
เร่ือง  การใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)   
………………………………………………………………………….. 

          ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 ข้อ 17  ข้อ 24  และข้อ 25  หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 6046  ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก าหนดให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนพัฒนาภาค  ที่มีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
เสร็จเรียบร้อย  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย        
ด่วนที่สุด  ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระพังโหม  ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  ในคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2562    
เมื่อวันที่ 25  กันยายน  พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  งบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุน  เพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  และงบประมาณ
เงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานอ่ืน  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ       
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

       ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

                                         (ลงชื่อ) 
(นายอนุชา กุลดิลก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
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ค าน า 
 

        ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 มาตรา 22 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561      
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง          
ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซ่ึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคท่ีมีระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565) นั้น  

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ  และหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานในบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน        
ทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับนี้  จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง  

 
 

      องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
                         30  กันยายน  2562 
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 ส่วนท่ี 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 

 ประวัติความเป็นมา 
  ต าบลทุ่งกระพังโหม แต่เดิมเป็นทุ่งท่ีมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก โดยชาวบ้านแถบนี้ เรียกว่า           
"เถาตูดหมูตูดหมา"  สภาพโดยรวมเป็นทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้นานาชนิด และสภาพบางส่วนเป็นหนอง
น้ าที่มีสัตว์ชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาไหล  ราษฎรที่อพยพมาในกลุ่มแรกมาจาก อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี (ในปัจจุบัน)  ต่อมาได้เรียกชื่อใหม่เป็น "ทุ่งกระพังโหม" ตามค าสุภาพ และเรียกมาจนถึง
ปัจจุบันเดิมทีเป็นสภาต าบลและต่อมาได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปต้นเถากระพังโหม 

  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ถนนมาลัยแมน 
นครปฐม - สุพรรณบุรี ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ก าแพงแสนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอก าแพงแสน ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากศาลา
กลางจังหวัดนครปฐม ประมาณ 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 78 กิโลเมตร 
 

  - อาณาเขตการปกครอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5,184.25 ไร่ หรือ 9.45 ตารางกิโลเมตร 
  - อาณาเขต  
   -ทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลก าแพงแสน 
   -ทางทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวาง 
   -ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว 
   -ทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะของพ้ืนที่โดยทั่วไป  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
น้ าขังตลอดปี  เหมาะส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์  มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ า
มาจากเขื่อนวชิราลงกรณ์  จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือส่งน้ าไปหล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่
เหมาะกับการท าเกษตรกรรม  และเหมาะส าหรับอาชีพประมงและการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ 
และสัตว์อ่ืนๆ 

  1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ภูมิอากาศของต าบลทุ่งกระพังโหม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  จัดอยู่ในประเภท

ฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม 
ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจ
สภาพอากาศอัตโนมัติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน  กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง ๒๐ปี 
(พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕) เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปีประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศจะร้อนและแห้ง  อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนเฉลี่ย  
๓๖.๘  องศาเซลเซียส  และมีลมพัดจากอ่าวไทยเข้าสู่จังหวัดนครปฐม  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้       
พัดผ่าน  มีปริมาณฝนรวมต่อปี ๑ ,๐๐๒.๑ มิลลิเมตร  มีจ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ๑๐๑.๘ วัน โดยฝนจะทิ้งช่วง
ในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม  และจะตกชุกในเดือน กันยายน ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ๗ ๒ % 

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม  ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ  พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย  โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วงๆ ช่วงหนาวที่สุด
จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส และความชื้น
สัมพันธ์เฉลี่ย ๓๔ – ๔๐ % 
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1.4 ลักษณะของดิน  

 
 
 
 
 

 
 

 

กลุ่มชุดดินที่ 33 (ชุดดินก าแพงแสน) 
 

  ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนแม่น้ า
หรือตะกอนน้ าพารูปพัด   ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง  การระบายน้ าดีถึงปานกลาง    
ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 

  ปัญหา  เกิดจากการขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน  บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็ง      
ที่เกิดจากการเกษตรกรรม 
  แนวทางการจัดการ  ควรปลูกพืชไร่หรือพืชผัก  ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม  
และที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพ่ือท าลายชั้นดานและปูองกันการเกิดชั้นดาน  จัดระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุงดินอยู่ด้วยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบ
ระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก 
มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ าตามชนิดพืชที่ปลูก  เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้     
เสื่อมโทรมลง  พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในแปลงปลูก 

  ปลูกไม้ผล  ควรขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือ    
ปุ๋ยคอก  20-35  กิโลกรัม/หลุม  มีวัสดุคลุมดิน  ปลูกพืชแซม  ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น  ในช่วง
เจริญเติบโตก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต  ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า 
ตามชนิดพืชที่ปลูก  เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง  พัฒนาแหล่งน้ าและ
จัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก 
 

  จากข้อมูลสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม พื้นท่ีในเขตอ าเภอก าแพงแสน จะเป็นกลุ่มชุดดิน
ก าแพงแสน 33 ที่มีลักษณะเป็นดินรวน ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ต าบลทุ่งกระพังโหม
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกกะเพรา โหรพา กระชาย ฯลฯ  
 

ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
   - พ้ืนที่พักอาศัย    จ านวน  1,092  ไร่ 
   - พ้ืนที่พาณิชยกรรม   จ านวน  300  ไร่ 
   - พ้ืนที่หน่วยงานของรัฐ   จ านวน  40  ไร่ 
   - พ้ืนที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ  จ านวน  -  ไร่ 
   - พ้ืนที่เกษตรกรรม   จ านวน  4,408  ไร่ 
   - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา   จ านวน  66  ไร่ 
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  พื้นที่ในหมู่บ้านต าบลทุ่งกระพังโหม 

- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 1    จ านวน   192   ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 2    จ านวน   414   ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 3    จ านวน   895   ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 4    จ านวน          1,406.25  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 5    จ านวน          1,595  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 6    จ านวน   582   ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 7    จ านวน   100   ไร่ 

ลักษณะของแหล่งน้ า   
  ระบบชลประทาน  พ้ืนที่เพาะปลูกของต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้รับน้ าจากระบบน้ าชลประทาน
ประมาณ ๙๙.๔๕ %  มีคลองระบายน้ าที่ส าคัญ  คือ คลองท่าสาร คลองหนองกรด คลองไส้ไก่ ประชาชนส่วน
ใหญ่ในพ้ืนที่จะใช้คลองต่างๆ เหล่านี้ท าการเกษตรต่างๆ ตามพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  
  ๑. คลองระบายน้ าบ้านหนองแหน  ๒. คลองระบายน้ าโค้งยายโซ่ย 
  ๓. คลองระบายน้ าบ้านทับมะเขือ  ๔. คลองระบายน้ าบ้านโปร่งพรหม  
  ๕. คลองระบายน้ าหนองปลาไหล  ๖. คลองระบายน้ าหลังโรงเรียนหนองปลาไหล 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 แบ่งการปกครอง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันที่ 3 กันยายน 2562) 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัวเรือน 
๑ บ้านยาง นายราชัน  อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 331 
๒ บ้านรางพิกุล นางกนกวรรณ  ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 68 
๓ บ้านโปร่งพรหม นายพยอม   อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 132 
๔ บ้านดอนซาก นายชนาทร  กุลดิลก ผู้ใหญ่บ้าน 192 
๕ บ้านทุ่งหนองปลาไหล *นายสุเทพ  ภาคภูมิ ก านัน 387 
๖ บ้านหนองแหน นายโอภาส  โสภาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 143 
๗ บ้านยางพัฒนา นายศุภกฤต  สุภัทรธนิกกุล ผู้ใหญ่บ้าน 76 

รวมจ านวนครัวเรือน 1,329 
 
2.2  การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562  มาตรา 45 ภายใต้
บังคับมาตรา  45/1  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวนเขตเลือกตั้งละหนึ่งคน  ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีจ านวน  7 หมู่บ้าน  หากมีการเลือกตั้งในครั้ง
หน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1  คน  7  หมู่บ้าน รวมเป็น  8  คน 
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บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร 

- การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  (เมื่อวันที่   ๓  มิถุนายน  255๕) 
  - มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง   ๒,๑๕๐  คน 
  - มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,๓๘๐  คน - คิดเป็นร้อยละ      83.1 % 
  - จ านวนบัตรดี  ๑,๒๔๙           ใบ - คิดเป็นร้อยละ      ๙๐.๕๐ % 
  - จ านวนบัตรเสีย       ๕๒  ใบ - คิดเป็นร้อยละ        3.๘ % 
  - ไม่ประสงค์ลงคะแนน      ๗๙  คน - คิดเป็นร้อยละ        ๕.๘ % 

 - การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม (เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555) 
  - จ านวนผู้มีสิทธ ิ   2,039  คน 
  - จ านวนผู้มาใช้สิทธ ิ  1,597  คน 
  - จ านวนบัตรดี   1,528  คน 
  - จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      32  คน 
  - จ านวนบัตรเสีย        37  คน 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต) 
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันที่ 3 กันยายน 2562) 

ปี พ.ศ.  ครัวเรือน  ชาย   หญิง   รวม  ประชากร ร้อยละของประชากร 
(จ านวน)  (คน)   (คน)   (คน)  (เพิ่มข้ึน)/(ลดลง) เพิ่มข้ึน 

 ปี 2558    1,235   1,878   1,940     3,818   -  - 
 ปี 2559    1,278   1,901   1,961     3,862  +44 1.15 
 ปี 2560    1,297   1,968   2,003     3,971  +109 2.82 
 ปี 2561    1,313   1,999   2,066     4,065  +94 2.37 
 ปี 2562    1,344   2,023   2,091     4,114  +49 1.21 
 ปี 2563    1,293   2,060   2,128     4,188  +74 1.80 

 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูล  ณ วันที่ 3 กันยายน 2562) 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
(คน) (คน) 

เด็ก (ทารก-6 ปี)     118      124      242  
เด็กโต (7-12 ปี)       98      113      211  
วัยรุ่น (13-17 ปี)       81        98      179  
ผู้ใหญ่ (18-59 ปี)         1,086   1,102    2,188  
คนชรา (60 ปี ข้ึนไป)     398      431      829  

รวม  1,781   1,868   3,649  
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  1. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน   1 แห่ง 
   - สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1  จ านวน   1 แห่ง 
   - เอกชน       จ านวน   1 แห่ง 
   - สังกัดท้องถิ่น      จ านวน   1 แห่ง 
  2. โรงเรียนระดับอนุบาล      จ านวน   3 แห่ง 
   - ศูนย์พัฒนาแด็กเล็กวัดหนองปลาไหล   

- โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุถัมภ์)  
- โรงเรียนแพรว(ณัฐกฤตตา)  

  3. โรงเรียนระดับประถม         จ านวน   2 แห่ง 
- โรงเรียนวัดหนองปลาไหล (ปานพลอุถัมภ์)  
- โรงเรียนแพรว(ณัฐกฤตตา)  

  4. โรงเรียนระดับมัธยม         จ านวน   1 แห่ง 
- โรงเรียนก าแพงแสนวิทยา 

  5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน   1 แห่ง 
   6. กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
   - สนามกีฬาเอนกประสงค์     จ านวน   1 แห่ง 
   - สนามฟุตบอล      จ านวน   2 แห่ง 
   - สนามบาสเก็ตบอล     จ านวน   2 แห่ง 
   - สนามตะกร้อ      จ านวน   2 แห่ง 
   - ห้องสมุดประชาชน     จ านวน   1 แห่ง 
                      - สนามเด็กเล่น                                    จ านวน   1 แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งกระพังโหม   จ านวน   1 แห่ง 
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     จ านวน   7 แห่ง 

  - คลินิกเอกชน       จ านวน   ๓ แห่ง 
  - บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพ้ืนที่ 

- นักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน   2 แห่ง 
- พยาบาล      จ านวน   1 แห่ง 

   - พนักงาน      จ านวน   5 แห่ง 
  - การเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษา  4  อันดับแรก  
   - โรคไข้หวัด 
   - โรคคออักเสบ 
   - โรคกระเพาะอาหาร 
   - โรคปวดกล้ามเนื้อ 
 

4.3 อาชญากรรม 
  - 
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4.4 ยาเสพติด 

  - ปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่เฝูาระวัง คือ  บ้านหนองทุ่งปลาไหล (หมูท่ี่ 5) และบ้านหนองแหน๋ (หมู่ที่ 6) 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  - 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ ) ภายในต าบลทุ่งกระพังโหม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 

ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล. ลาด 
ยาง 

ลูกรัง หิน
คลุก 

ดิน 

1 สายเทพนคร ซอย 1 1 4 195 √     
2 สายเทพนคร ซอย 2 1 4 50  √    
3 สายเทพนคร ซอย 3 1 4 205  √    
4 สายเทพนคร ซอย 4 1 4 180 √     
5 สายเทพนคร ซอย 5 1 5 370 √     
6 สายที่วา่การอ าเภอก าแพงแสน  

ถึง  โรงพัก 
1 4 96 

√     

7 สายบา้นนางภราดา - สนามยิงปืน 1 5 201 √     
8 สายโรงเรียนแพรววทิยา 1 4 200 √     
9 สายเลียบคลองรางพิกุล  ถึง 

เขตติดต่อเทศบาลต าบลก าแพงแสน 
2 6 620 

 
√ 

   
10 สายบา้นนายอมร 2 5 130   √   
11 สายบา้นนายสุรชัย 2 4 300   √   
12 สายแยกโรงงานทอผ้า (ตน้มะขวิด) 

ถึง  เขตติดต่อเทศบาลต าบล
ก าแพงแสน 

2 5 430  √ 

   
13 สายบา้นโปร่งพรม 1  

(ซอยบ้านปลัดสมบูรณ์) 
3 4 320 √ 

    
14 สายบา้นโปร่งพรม 1  

(ซอยบ้านนายประยูรถิ่นโพธิ์วงศ์ ) 
3 3 110 √ 

    
15 สายบา้นโปร่งพรม 2  

(จากถนนสายเทพนคร  
ถึง  บ้านนายสมชาย  เดชปูอง) 

3 5 1,100  √ 

   
16 สายบา้นโปร่งพรม 2  

(จากสุดถนน คสล. 
ถึง  เขตติดต่อต าบลทุ่งขวาง) 

3 5 785 

 

√ 

   
17 สายบา้นโปร่งพรม 2  

(จากบา้นนายผัน  อ่อนศิริ   
ถึง  ที่ดินนางย ี มีทรัพย์มั่น) 

3 3 505 

   

√ 

 
18 สายบา้นนางส้มลิ้ม  เรืองวร 3 3 59 √     
19 สายบา้นนางสมนึก  ท่าน้ าตืน้ 3 4 139 √     
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 

ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล. ลาด 
ยาง 

ลูกรัง หิน
คลุก 

ดิน 

20 สายทางโปร่งพรม 3 
 (จากแยกถนนสายเทพนคร  
ถึง  บ้านนายอุดร  มีทรัพย์มั่น) 

3 5 600 √     

21 สายบา้นโปร่งพรม 3  
(จากบา้นนายสมสุข  อังสุวรรณ) 

3 4 155 √     

22 สายจากสายโปร่งพรม 3   ถึง 
หอถังประปาบา้นนางสร้อย  ศรีนวล 

3 4 100 √     

23 สายบา้นหนองขาม 4 5 1,470  √    
24 สายแยกท่ามะเขือ 4 6 950  √    
25 สายแยกโค้งยายโซ้ย (ซุ้มประตูบ้าน

ดอนซาก  ถึง ถนนทางหลวงชนบท
สายวัดหนองขาม) 

4 4 600  √    

26 สายหลังอู่ศรีศิริวัฒน ์  ถึง แยกถนน
ทางหลวงชนบทสายวัดหนองขาม 

4 5 750 √     

27 สายบา้นดอนซาก  
(จากถนนเชื่อมต่อถนนทางหลวง
ชนบท เขตติดต่อทุ่งขวาง) 

4 5 500  √    

28 สายแยกบา้นนายทวีป ซอย 1 4 4 150  √    
29 สายบา้น ดร.ธงชัย  มาลา 4 4 270  √    
30 สายบา้นนางฉม่วย  ทองเต่าหมก 4 4 200 √     
31 สายบา้นนายมโน  บุตรด ี 4 4 120  √    
32 สายบา้นนางเขียว  ตรีสุคนธ ์ 4 4 344  √    

33 
สายบา้นเทง้  ตรีธัญญา   
ถึง บ้านนายบุญมา  มีทรัพย์มั่น ม.3 

4 4 990 √     

34 
สายซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล  
(หน้า อบต.)  - ซอย 5 

5 5 950 √     

35 สายบา้นทุ่งหนองปลาไหล ซอย 4 5 5 262 √     

36 
สายทุ่งหนองปลาไหล ซอย 5   
(ข้าง อบต. หอถัง) 

5 4 165 √     

37 
สายหนา้สุสานฮ่วงกัก 
(นางพยุง ทับโพธิ ์ ข้างอบต.) 

5 4 300 √     

38 สายบา้นหนองขามเล็ก 
(สายบ้านนายสาธิต- ม.4) 

5 5 1,040 √ 
    

39 สายบา้นนายใหม่  พุ่มพยอม  
(หลังอบต.) 

5 4 125 √ 
    

40 สายหลังอู่ศรีศิริวัฒน ์ 
(สายบ้านนายแตง) 

5 4 140 √ 
    

41 สายบา้นนายเสมียน ทองบ่อมะกรูด  5 4 300  √    
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ล าดับ

ที่ ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 

ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล. ลาด 
ยาง 

ลูกรัง หิน
คลุก 

ดิน 

42 สายหน้าโรงงาน LNR   
ถึงบ้านนายดอกไม้  พิมพา 

5 4 320  √    

43 สายบ้านนายณรงค์ กัลยา ต่อถนน 
คสล.เดิม สายบ้านทุ่งหนองปลาไหล 
ซอย 4 

5 5 150 √     

44 สายถนนสายหนองปลาไหล - หนอง
ตาล  ถึง บ้านนายสุชิน  แสงจันทร์ 

6 5 750 √     

45 สายแยกปูอมต ารวจ  
ถึง  หน้าโรงเรียนวัดหนองปลาไหล 

6 5 240 √     

46 สายซอยพัฒนา 1 6 4 360  √    
47 สายจากทางเชื่อมถนนมาลัยแมน  

ถึง บ้านนายสุพระลักษณ ์วงศ์จ าปา 
6 3 300  √    

48 สายบา้นนายทว ี เอ้ียงเจียม 6 4 250  √    
49 สายหลังบ้านนายรัตน ์ ขันทองดี 6 4 290     √ 
50 สายบา้นคุณละนอง คลังเนียม 6 4 360  √    
51 สายแยกอู่ซ้ิม - เชื่อมต าบลวังน้ าเขียว 

(สายบ้านนายสวสัดิ์  เดชปูอง) 
7 5 370  √    

52 สายถนนมาลัยแมน (บ้านทรงไทย) 
ถึง หอถังประปาบ้านเกศนิ ี เศรษฐีธร 

7 4 290 √     

53 สายบา้นนางเล็ก  อินทร์ไทร  
ถึง บ้านมะลิวลัย ์ อินทร์ไทร 

7 4 130 √     

54 สายบา้นมะลิวลัย์  อินทร์ไทร  
ถึง เขตติดต่อต าบลวังน้ าเขียว 

7 4 100    √  

55 สายข้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  
ถึง บ้านเกศิน ี เศรธฐีธร 

7 2 75 √     

56 (หมู่บ้านจดัสรร) - เขตติดต่อต าบล
วังน้ าเขียว 

7 4 90  √    

57 สายบา้นนายหยด  อยู่พวง 4 4 211 √     
58 สายบา้นนายสัญญา  ทองจินดา 

(ข้างรีสอร์ท) 
4 4 180 √     

59 สายบา้นนายเว้งกิม  ศรีสุขจร 2 4 104 √     
60 สายบา้นนางโสภี  แร่เขียว 4 4 217 √     
61 สายบา้นอ าพร  โทงแก้ว ถึงบ้าน

นายเสมี่ยน ทองบ่อมะกรูด 
5 5 300 √     

62 สายถนนเลียบคลองส่งน้ า 1 4 180 √     
63 สายทบัมะเขือ  

ถึง ไร่นางมณฑา  สรงพรหมทิพย์ 
4 4.5 160 √     

64 สายบา้นนายเหล็งเฮี้ยง  แซ่ล้อ 3 5 940  √    
   - สะพาน    1  แห่ง 
   - สะพานลอยคนข้าม   3 แห่ง (ของกรมทางหลวง) 
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5.2  การไฟฟ้า 

  - มีระบบไฟฟูาครบทุกครัวเรือน  จ านวน 4,114 ครัวเรือน 
  - ไฟฟูาสาธารณะ/(ไฟฟูาแสงสว่างรายทาง) จ านวน  180  จุด 

5.3 การประปา  
  - มีระบบน้ าประชาครบทุกหมู่  จ านวน    7   หมู่บ้าน  
  - หอถังประปา                จ านวน  ๒4      แห่ง   
  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  จ านวน   ๗  แห่ง (เคร่ืองกรองน้ าดื่มหมู่บ้าน) 

5.4 โทรศัพท์ 
  - โทรศัพท์       ๒ หมายเลข 
  - อินเตอร์เน็ต      12 เครื่อง 
  - ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านทุ่งหนองปลาไหล   16  เครื่อง 
  - สัญญาณ wifi  (ฟรี)            2      หมายเลข 
  - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่มากกว่า         1,000 หมายเลข 
  - โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่   10 ตู้ 
  - จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่     1 ชุมสาย 

- ระบบเสียงตามสายอัตโนมัติ     16 จุด (ครอบคลุมทั้ง 7 หมู่บ้าน) 
  - หน่วยงานที่มีวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่     2 แห่ง ได้แก่ 
   1) ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน 
   2) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอก าแพงแสน 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
-  ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด  ได้แก่  ไปรษณีย์ไทย สาขาก าแพงแสน อ. ก าแพงแสน       

อ.ก าแพงแสน  ห่างจากที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ประมาณ 7.2 กิโลเมตร 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 

- พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีพ้ืนที่เป็นบางส่วนใช้เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่
รองลงมา  ได้แก่ การประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป  ดังนี้ 

- จ านวนประชากรในภาคการเกษตร   จ านวน  410  ราย 
- จ านวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)   จ านวน    7 ราย 
- จ านวนเกษตรหมู่บ้าน (กม.)    จ านวน    7 ราย 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกร     จ านวน 370  (ครัวเรือน) 
- จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง จ านวน 25 (ครัวเรือน) 

- พ้ืนที่การเกษตรทั้งหมด (ไร่)  จ านวน  2,400  ไร่ 
  1. นาข้าว  จ านวน  ๑,305  ไร่ 
   - ข้าวนาปี      จ านวน 600     ไร่ 
   - ข้าวนาปรัง      จ านวน  705     ไร่ 
     ๒. พืชไร่        จ านวน  950      ไร่ 
  ๓. ไม้ผลไม้ยืนต้น       จ านวน  ๒0        ไร ่
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  ๔. พืชผัก       จ านวน  ๕12      ไร่ 
  ๕. ปศุสัตว์      จ านวน  3๐        ไร่ 
  6. ไม้ดอกไม้ประดับ      จ านวน  3    ไร่ 
  7. ประมง (ไร่)       จ านวน  180    ไร่ 
 - พันธุ์ข้าว 
  -  พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ๑    - พันธุ์ข้าวพิษณุโลก ๒ 
  -  พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑   - พันธุ์ข้าวชัยนาท ๑ 
 - ผัก 
  -  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์บล็อกอิมพรุฟ  - กระเพรา 
  -  กระชาย พันธุ์พ้ืนเมือง (รากกล้วย,พวง) - โหระพา 
 - ไม้ผล 
  -  ชมพู่ พันธุ์ทูลเกล้า    -  ฝรั่ง พันธุ์แปูนสีทอง, กลมสาลี่ และ กิมจู 
 - อ้อย 
  -  พันธุ์ขอนแก่น ๓    - พันธุ์ล าปาง K ๒๐๐๐ 
 - สัตว ์
  -  ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  - ไก่พันธุ์ลูกผสมไก่เนื้อ       -  โคลูกผสมพันธุ์อเมริกันบรามันห์

 6.2  การประมง 

หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม 
1 เลี้ยงปลาเพื่อเพ่ิมรายได้ นายพันธ์อรรถ  ชาติอาชาไนยกุล 
5 เลี้ยงปลา นายเจนวิทย์ ฮวดหนองโพธิ์ 
5 เลี้ยงปลา นางฉลวย  แร่กรูด 
5 เลี้ยงปลา นางค า หงษ์อร่าม 
5 เลี้ยงปลา นางสวาท  ทองค าหงษ์ 

6.3 การปศุสัตว์ 

หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม 
๑ เลี้ยงโคขุน ด.ต.นิเวช  บัวโรย 
๑ เลี้ยงโคขุน นายราชัน  อ่อนศิริ 
๒ เลี้ยงไก่ น.ส.กุลรนภา กลิ่นถือศีล 
2 เลี้ยงโคขุน นายสุรพงษ์  ชูเอ่ียม 
2 เลี้ยงเป็ดเทศ นายสาคร  ชูเอ่ียม 
3 เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม นางสมพิศ  สรงกระสินธุ์ 
3 เลี้ยงสุกร นางธัญญา  โตทรัพย์ 
3 เลี้ยงโคเนื้อ 2 น.ส.สมใจ  แก้วกล่ า 
3 เลี้ยงเป็ดเทศ นางโสภา  หงี่อ้น 
4 เลี้ยงโคขุน นายชัยศิริ ละออพัฒนาสกุล 
5 เลี้ยงสุกร นางศิริพร  เอี้ยงรอด 
7 เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ นายนิติธร  มีเข็มสุพรรณ 
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6.4  การบริการ 

1.  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งกระพังโหม 
  - สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มหลอด)  5  แห่ง 
  - ห้างสรรพสินค้า(Tesco Lotus)  1  แห่ง 
  - ร้านสะดวกซ้ือ (Lotus Express)  ๑  แห่ง   
  - ตลาดสด    1  แห่ง 
  - รา้นค้าทั่วไป    15  แห่ง 
  - ตลาดนัด    1  แห่ง 
  - ปั๊มบริการแก๊ส LPG   1  แห่ง 
  - ปั๊มบริการแก๊ส NGV   1  แห่ง 

  2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
  - โรงฆ่าสัตว ์    2  แห่ง 

3. สถานประกอบการด้านบริการ 
  - โรงแรม    1  แห่ง  

   - รีสอร์ท    1  แห่ง 
  - ธนาคาร    -  แห่ง 
  - โรงภาพยนตร์    -  แห่ง 
  - สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข       6 แห่ง 
6.5 การท่องเที่ยว 

- 

6.6 อุตสาหกรรม 
  - การประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น  6  ประเภท 
  - โรงงาน    4  แห่ง 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มเลี้ยงโคขุน     6  กลุ่ม 
- กลุ่มเลี้ยงปลา    5  กลุ่ม 
- กลุ่มเลี้ยงเป็น/ไก่   4  กลุ่ม 
- กลุ่มเลี้ยงสุกร    2  กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกกระชาย   5  กลุ่ม 
- กลุ่มชาวนา    2  กลุ่ม 
- กลุ่มข้าวโพด    1  กลุ่ม 
- กลุ่มเพาะเห็ด    4  กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกอ้อย    2  กลุ่ม 

6.8 แรงงาน 
- ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรม ได้แก่  ท านาข้าว

เลี้ยงสัตว์, ท าไร่อ้อย  และปลูกผัก ที่เหลือประกอบอาชีพค้าขาย  รับราชการ  และอาชีพรับจ้างทั่วไป   
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  

7.1  การนับถือศาสนา 
  - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  100 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
  - วัดจ านวน    1 แห่ง (วัดหนองปลาไหล)  

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  1. ประเพณีท้องถิ่น 
 - ประเพณีเลี้ยงพระสงฆ์  - ประเพณีการแต่งงาน 
 - ประเพณีบวชพระ   - ประเพณีการท าบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ 
 

  2. ประเพณีส าคัญ 
 - งานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมตามประเพณีนิยม  
 - งานแห่เทียนเข้าพรรษา 
 - งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
 - กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ 
 - งานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น 

- 
2. ภาษาถ่ิน คือ 

- ภาษาลาวเวียง,ลาวครั่ง  หมู่ที ่ 4  หมู่ที่ 5  และหมู่ที่ 6  ต าบลทุ่งกระพังโหม 

7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
       - 

8. ทรพัยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

 1. แหล่งน้ าธรรมชาต ิ   1  สาย  ได้แก่ คลองท่าสาร - บางปลา  
 2. แหล่งน้าที่สร้างขึ้น บ่อน้าตื้น   
  - ระบบประปาหมูบ่้าน  24 แห่ง 
  - คลองชลประทาน (คอนกรีต) ๔ สาย 
  - คลองชลประทาน (คลองดิน) ๕ สาย 

  8.2 ป่าไม้ 
-ในพ้ืนที่ไม่อยู่ในเขตปุาไม้ 

8.3 ภูเขา 
-ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  
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ส่วนท่ี  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   

 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่   ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี         
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙) สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน 
 
 

    ความมั่นคง 

 
• การมีความม่ันคงปลอดภัย  จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ      

ในทุกระดับท้ังระดับประเทศ  สังคม  ชุมชน  ครัวเรือน  และปัจเจกบุคคล  
• ความม่ันคงในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และการเมือง  
• ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย  มีสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง    

เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
• ระบบการเมืองที่ม่ันคง  เป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น 

• ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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  ความมั่งคั่ง  

 

 
• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สู ง 

ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาค       
และระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน      
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

   ความยัง่ยืน  
 

• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม     
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

• การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก     
ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน  ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น     
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความเอ้ืออาทร  เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ 
และยั่งยืน   

 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชนประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติ
พจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก
รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ
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      (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย      
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

 (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน   และการพัฒนาอย่างยั่งยืน          
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร  การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต  ทั้งนี้  
ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์  และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ และ      
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไป   
สู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาด
และปลอดภัยของโลก 

 - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
         - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
         - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
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(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

    ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  มีความพร้อมทาง      

กาย  ใจ  สติปัญญา  มีความเป็นสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย 
มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
       (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
     (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
             (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
            (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม   
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอ

ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

       (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
       (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
       (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

    ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า

รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
       (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
• เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความ

พอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี 

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
• คนไทยให้เป็นพลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ

ได้แก่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง และมีจุดยืนทางจริยธรรม 

วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
• วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
• คติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 

เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2479 
• น ายุทธศาสตร์ 20 ปีมาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก

และเปูาหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เปูาหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน(SDGs) 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพิ่มผลผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
• สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐาน

กลุ่มประชากรชนชั้นกลางให้กว้างขึ้น 

หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
• ใช้กลไกประชารัฐในการบูรณาการการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง 
• ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนา รวมถึง

การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่หลากหลายมิติมากยิ่งขึ้น 
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กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จากสถานะของประเทศและบริบท    

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม  การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
(Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้
อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ      
(Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

  ๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
           (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
           (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP PerCapita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น 
๓๑๗,๐๕๑ บาทและ ๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 
           (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
            (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

   ๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคม   
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
           (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
         (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
          (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

  ๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
           (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
           (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

  ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
          (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
           (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
            (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
          (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        (๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

            (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
            (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
           (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

THAILAND ๔.๐ 
    รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งมั่นในการน า“โมเดลประเทศไทย ๔.๐ ” หรือ “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
มาใช้ เพ่ือผลักดันประเทศให้หลุดพ้นกับดัก ๓ กับดักที่กาลังเผชิญ ทั้ง  

๑) กับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)  
๒) กับดักความเหลื่อมล้ า (Inequality Trap)  
๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap)  

ความมุ่งหมายเพ่ือน าประเทศมุ่งสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโมเดลนี้
ก่อนหน้า   ที่จะมีการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ นั้น ไทยเริ่มก้าวสู่โมเดลไทยแลนด์ ๑.๐ หลังจากเริ่มต้นพัฒนาภาค
เกษตรกรรม แล้วจึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด์ ๒.๐ การลงทุนอุตสาหกรรมเบาที่มุ่งเน้นแรงงานราคาต่ า เช่น สิ่งทอ 
อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด์ ๓.๐ มุ่งเน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยใน 
๓ ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉลี่ยถึง ๗% ต่อปี แต่มาถึงจุดหนึ่งหลังปี ๒๕๔๐ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น ๓ - ๔% ต่อปี 

        เหตุผลส าคัญเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังมาก่อน และไม่เคยมีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเอง  แรงงานไม่ได้มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าของโอกาส  ซึ่งในช่วงนี้รัฐบาล
ต้องการก้าวกระโดดข้ามหุบเหว  ซึ่งต้องใช้ความกล้ าหาญทางการเมือง  และต้องใช้พลังที่เรียกกว่าพลังประชารัฐ  
ในการขับเคลื่อนไทยแลนด์ ๔.๐ กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ กลไกขับเคลื่อน ( Engines of Growth) ชุดใหม่
ประกอบด้วย 

1) Productive Growth Engine  เพ่ือปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
(High Income Country) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์กลไกดังกล่าว 
ประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหารจัดการสมัยใหม่ และการสร้างคลัสเตอร์
ทางด้านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการพัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น      
ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางที่ไทยก าลังเผชิญอยู่ 

         ๒) Inclusive Growth Engine เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได้โอกาสและความมั่งคั่งที่เกิดขึ้น  โดยกลไกนี้ ประกอบด้วยการสร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัด การ
พัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม เพ่ือตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท้า
ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการท าธุรกิจ การส่งเสริมและสนับสนุนให้
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก การสร้างงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร้างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชน
ให้ทันกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดแบบมี
เงื่อนไข (Negative Income Tax) เพ่ือแก้ไขกับดักความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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๓) Green Growth Engine การสร้างความมั่งคั่งของไทยในอนาคต จะต้องค านึงถึง

การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไม่สมดุลของการ
พัฒนาระหว่างคนกับภาพแวดล้อมโดยกลไกนี้ประกอบด้วย การมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจาก
เดิมที่ค านึงถึงความได้เปรียบเรื่องต้นทุน ( Cost Advantage) เป็นหลัก มาสู่การค านึงถึงประโยชน์ที่ได้จากการลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ ( Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยู่ที่การพัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด้วยในเวลาเดียวกันทั้ง ๓กลไกขับเคลื่อน 
“ประเทศไทย ๔.๐″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพ่ือให้หลุดพ้นจากกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจจากการพ่ึงพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการ
วิจัยและพัฒนาตัวเองน้อยมากโดยมุ่งเน้นการ พัฒนาการศึกษาคนสร้างการวิจัยและพัฒนา โครงสร้างเศรษฐกิจ      
ให้ไทยสามารถอยู่ได้ในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งรัฐบาลต้องกล้าพอที่จะถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ        
เอาเทคโนโลยีของต่างชาติมา และต้องยืนอยู่บนขาตัวเองในระดับหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายส าคัญตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

- ประชากรอายุ 13  ปีขึ้นไปมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน  การมีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมขึ้น 
และคดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

- เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมี IQ ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 70 มี EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน วัยแรงงานมีความรู้และทักษะตามความต้องการของตลาดงาน ผู้เรียน
ในระบบทวิภาคีเพ่ิมร้อยละ 30 ต่อปี  ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติเพ่ิมขึ้น และผู้สูงอายุ (อายุ 60-69 ปี) มีงานท าเพ่ิมขึ้น 

- ผลคะแนนสอบ PISA ไม่ต่ ากว่า 500  มีการใช้อินเทอร์เน็ตหาความรู้เพ่ิมขึ้น มีการอ่านเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 85 และแรงงานเทียบโอนวุฒิ ปวช. และ ปวส.เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี 

- อายุ 15-79 ปีมีน้ าหนักเกินลดลง  มีจ านวนการตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คนต่อ
ประชากรแสนคน การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15-19 ปีลดลง ในรายจ่ายสุขภาพไม่เกินร้อยละ 5 ของGDP และ
ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมร้อยละ20 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

- รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
ต่อปี ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 0.41 การถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ  40  ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ
ร้อยละ 6.5   

- อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานร้อยละ  90  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาร้อยละ 50 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา 40) และที่เข้า
ร่วมกองทุนการออมแห่งชาติต่อก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากร
ระหว่างพ้ืนที่ลดลง และกลุ่มประชากรฐานะยากจนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเพ่ิมขึ้น 

- ครัวเรือนเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพ่ิมขึ้น ชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นในทุกภาคและมีมูลค่าสินค้าชุมชนเพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
- การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5  มีรายได้ต่อหัวไม่ต่ ากว่า 8,200 ดอลลาร์ และ

รายได้ของรัฐบาลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 19.0 มีการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
10  ต่อปี และภาคเอกชนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี มีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยการผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5  ต่อปี แรงงานไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี อัตราเงินเฟูอระยะปานกลาง
อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะคงค้าง ไม่เกินร้อยละ 55 ของGDP ดุลบัญชีเดินสะพัดไม่เกินร้อยละ 2 ต่อ 
GDP  มีการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 
ล้านบาท และอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อนขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรก  

- อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ รายได้เงินสดทางการเกษตรเพ่ิมเป็น 49,460  บาท             
ต่อครัวเรือน  พ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมขึ้นเป็น 5,000,000 ไร่ พัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศจ านวน      
15 พ้ืนที่  มีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท การแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The Travel Tourism 
Competitiveness Index: TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30  สัดส่วน GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP 
ทั้งประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  เพ่ิมปริมาณการใช้บริการชาระเงินทางเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  
- เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ  พ้ืนที่ปุาชายเลนเพ่ิมจาก 1.43 ล้านไร่      

เป็น 1.58  ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าเพ่ิมข้ึน  และแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map)        
ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ 

- มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างสมดุลใน 25      
ลุ่มน้ าและพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 350,000 ไร่ 

- น าขยะมูลฝอยชุมชนไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการ
จัดการไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง คุณภาพน้ าของ
แม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยปกติ 
- มีระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  มีการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

- ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง (ดัชนีสันติภาพโลกของ The Institute for 
Economics and Peace: IEP) จ านวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก) 

- มูลค่าความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง รายได้
ครัว เรือนเฉลี่ยต่อคนและจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยในพ้ืนที่  ๓ จั งหวัดชายแดนภาคใต้  มีกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการเพ่ิมข้ึน 

- อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนีความเสี่ยงของโลก
ของ WEF) อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์/ต่ ากว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก (ดัชนีความปลอดภัย     
ไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU) 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 

- ประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ อยู่ในอันดับสองของอาเซียน 
และความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลกอยู่ในอันดับสองของอาเซียน  และสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปีลดลง 

- อปท. ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่ อ อปท. ทั้งหมดเพ่ิมขึ้น ข้อร้องเรียนและ         
คดีเก่ียวกับการด าเนินงานของ อปท.ลดลง 

- ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐  จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับ     
ผู้มิได้กระท าความผิดซึ่งต้องชดเชยความเสียหายลดลง 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ โลจิสติกส์ 
- การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายต่อ GDP ลดลงเป็น 7.70 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท 

ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงร้อยละ 12 ของ GDP  ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7 ของ GDP  
- การขนส่งสินค้าทางรางเพ่ิมร้อยละ 4 และการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมร้อยละ 15 ผู้ใช้ระบบ

รถไฟฟูาในเขต กทม.และปริมณฑลร้อยละ 15  ท่าอากาศยานในประเทศรองรับปริมาณผู้โดยสารเพ่ิมขึ้นเป็น 
120 และ 55 ล้านคนต่อปี ตามล าดับ  

- ธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นร้อยละ 100
ปริมาณสินค้า   ที่ผ่านเข้า - ออก ณ ด่านการค้าชายแดนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 

- การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมร้อยละ  17.34 การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงเป็นร้อยละ 47 
- หมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงมากกว่าร้อยละ 85 มีผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลเพ่ิม 

1,000 ราย  ภาครัฐมีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ มากกว่าร้อยละ 80 อีกทั้งครัวเรือนในเขตนคร
หลวงได้รับบริการน้ าร้อยละ 100และครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบริการน้ าประปาร้อยละ 80       
มีหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบริการน้ าสะอาดร้อยละ 100 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนคร
หลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 และในเขตภูมิภาค/เทศบาลน้อยกว่าร้อยละ 25  

ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
- บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น  25 คนต่อประชากร  10,000 คน 
- ความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีจัดโดย IMD อยู่ในล าดับ  

1 ใน 30 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ถูกน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้กับภาค  การผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ ร้อยละ 30 ของผลงานทั้งหมด   มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าใช้จ่ายวิจัย
และพัฒนา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ต่อปี  นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผลิตได้เอง
ภายในประเทศ มีจ านวนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 
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 ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

- ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพ้ืนที่อุตสาหกรรมหลักบริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน 

- มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20  และสถานประกอบการ
ที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพ่ิมขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่  10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
- มีโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกส์ ที่ครอบคลุมทางบก ทางราง ทางน้ า           

ทางอากาศ ภายในภูมิภาค ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมขึ้น และประเทศไทย     
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับท้ังการให้ความช่วยเหลือและการท าโครงการพัฒนาร่วมกัน 
(ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ๑. แผนพัฒนาภาคกลาง 
  ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 “ ศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร 
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลกแหล่ง
ท่องเที่ยวน าน าช าติ ” 
   ๑) เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่เพ่ือเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

๒) พัฒนาอาหารและสินค้ าเกษตรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก
และเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

2.1  ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการ
ผู้บริโภค โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด ได้แก่      
โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรี และ สุกร ไก่ เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม 

2.2  สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ 
เกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา ได้แก่ 

- นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว 
- นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม 
๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้ าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

เพ่ือเป็นศูนย์รวมท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ 
- ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโบราณสถานและสถานที่ส าคัญด้าน

วัฒนธรรมประเพณี โดยฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
น าไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 

  1.2 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนภาคกลางให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม 

  1.3 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพ้ืนฐาน
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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- พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย์ การขนส่งและ  

โลจิสติกส์  ด้านสุขภาพและการศึกษา และเมืองที่อยู่อาศัย ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร โดยการ  
- ประสานโครงข่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน ขนส่งสาธารณะ และบริการทางสังคมกับมาตรการ

ทางผังเมืองในการชี้น าให้การขยายตัวเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม 
- จัดสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอ้ือต่อการอยู่อาศัย เดินทางขนส่งสะดวก ปลอดภัย ปูองกัน น้ าท่วม 
- น้ าเสีย มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมต่างๆ 

 1.4 ปกปูอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมช าติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ชุมชนร่วมบริหารจัดการ 
และควบคุมกิจกรรมที่ส่งผลกระทบเพ่ือให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ เกื้อหนุนการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืน 

 ๒. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
  จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 

  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์ การผลิตอุตสาหกรรม

ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่ ” 

พันธกิจ 
๑. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจ

ขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมี
รายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม
และภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน  ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด 
  ๓ . พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบการค้า
ออนไลน์  (E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 

๔. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่  
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)  
เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕  
ประชาชนม่ังคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
ความสุขที่ย่ังยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด     
                     ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖๒๒๙) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

4  ประเด็นยุทธศาสตร์ 8  เป้าประสงค์ 14  กลยุทธ์ 
1.  พัฒนานวัตกรรม 
ด้านการผลิต  และ 
ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมที่ได้มาตรฐาน 
รองรับการเติบโตระดับโลก 
ของกรุงเทพมหานคร 

1. พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้ 
มาตรฐาน  เพ่ือรองรับการเติบโต 
ระดับโลก 
2. ยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรมให้ได้มาตรฐาน 

1.  ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่
ระบบธรรมมาภิบาลทางธุรกิจ 
2. พัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  
และเสริมสร้างความรู้ความสามารถแก่
แรงงานในภาคเกษตรกรรม  พาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาผลิตทางการเกษตร สินค้า และ
บริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ร ะ บ บ โ ล จิ ส ติ ส์   เ มื อ ง  
ชุ ม ช น อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ
พัฒนาการบริหารจัดการน้ า  
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

3. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 
และขนส่งสาธารณะเพ่ือรองรับ 
การเติบโตของเมืองและบริการ 
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. พัฒนาการบริหารจัดการน้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

4. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ
การขยายตัวของเมือง/ชุมชน  และเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
5. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ า และระบบปูองกันน้ าท่วมเขต
เมอืงและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลและยั่งยืน 

3. การ พัฒนาเมืองและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภัยของประช า
ชน ส่งเสริมการบริการทาง
การแพทย์และการศึกษา สู่
การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น  โดยการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกันใน
สังคม 
6. เสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้
ประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ 

7. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
8. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
สู่นานาชาติ 
9. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพ่ือยกระดับ
รายได้  และสร้ า ง โอกาสมี งานท าแก่
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 

4. พัฒนาการท่องเที่ ยว  
เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม   
อย่างครบวงจร 

7. แหล่งท่องเที่ ยวได้รับการ
พัฒนาให้มีความสอดคล้องกับ
สภ า พแ วด ล้ อ มแ ละมี ค ว า ม
ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตาม
มาตรฐานสากล 
8 . เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด้ แ ล ะ จ า น ว น
นักท่องเที่ยว 

10. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด 
11.  พัฒนา เ พ่ือสร้ า งมู ลค่ า เ พ่ิมการ
ท่ อง เที่ ย วและธุ ร กิ จที่ เ กี่ ย ว เนื่ อ งกั บ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
12. การประชาสัมพันธ์และตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
13. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  และเครือข่ายทาง
ธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง 
14. ส่งเสริมการจัดกิจกรรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัด 
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 3. แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 
“ เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา 

วัฒนธรรม  สังคมแห่งความรู้  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และตัวชี้วัด มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3  แผนงาน 3  ประเด็นการพัฒนา 3  เป้าหมายการพัฒนา 3  ตัวชี้วัดการพัฒนา 
1. เมืองอัจฉริยะและ
เมืองหลวงแห่งอาหาร
ปลอดภัย/สุขภาพ 

1. พัฒนานครปฐมให้
เป็นเมืองอัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน้น
ด้านการขนส่ง 
(Transport), เมืองหลวง
แหล่งอาหารและการ
ท่องเที่ยว (Food 
Metropolis) และเมือง
แห่งสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging) และ
บริบทโลก (Global 
Content) 

1. ยกระดับรายได้ของ
ประชาชนในจังหวัด 
 ให้มีความม่ันคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของจังหวัดต่อหัว  
(Per Capita GPP)  
ปี 2564  เท่ากับ 
323,824 บาท 

2. อ าเภอม่ังคั่ง  มั่นคง 
และยั่งยืน 

2. สร้างความแข็งแกร่ง
ระดับพ้ืนที่ให้สามารถ
รองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและกระจาย
ความเจริญ สร้าง
ความสุขให้กับประชาชน
ในทุกระดับ 

2. การพัฒนาระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือกระจายความเจริญ
และรองรับการขยายตัว
และสนับสนุนการขยาย
ความเจริญของ 
เมืองหลวง 

2. ดัชนีความก้าวหน้า 
ของคน (Human 
Achievement  
Index – HAI)  
จังหวัดนครปฐม  
(ด้านการคมนาคม 
และการสื่อสาร)  
มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ย 
ภาคกลาง 

3. ศูนย์กลางเมือง
ศาสตร์พระราชา  
สู่ภูมิคุ้มกัน 
ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

3. เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
ลดปัญหาครัวเรือนและ
สิ่งแวดล้อม สร้างความ
เสมอภาคและความ 
เท่าเทียมโดยน าศาสตร์
พระราชามา 
เป็นแนวทางหลัก 

3. ศาสตร์พระราชา 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคม ชุมชน 
ครอบครัว บุคคลให้ 
ก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา
เทิดทูนสถาบัน 

3. ดัชนีความก้าวหน้า 
ของตน (Human 
Achievement  
Index – HAI)  
จังหวัดนครปฐม อยู่ใน 10 
ล าดับแรกของประเทศ 
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 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม  
(พ.ศ.2561- 2565) 
 วิสัยทัศน์  “ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา 
พัฒนาการท่องเที่ยว ” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์  
๑. พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม       

ทางการศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
๒. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระ

บรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี  
๓. ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  และศาสนสถาน  
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน  

๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์  
๑. พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน  
๒. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็น

เมืองแหง่อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๔. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
๕. ส่งเสริม พัฒนาการด าเนินงานตามโครงการพระราชด าร ิ 
๖. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์  
๑. ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  
๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข  
๓. ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม  
๕. การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๖. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย  
๗. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
๘. การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์  
๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ 

การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 
๒. บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆและการปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย  
๓. การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
๕. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
๖. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์  

๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
(Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง    
ในระบอบประชาธิปไตย  

๒. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
๓. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
๔. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร  
๕. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ

เครื่องใช้ และ อาคารสถานที่  
๖. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น  
๗. ปรับปรุง พัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
๘. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
๙. สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการ

ยุติธรรม และ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์  

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ า  ท่าเทียบเรือ 
ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย  

๒. พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง  
๓. พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
๔. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุก  

ที่สาธารณประโยชน์  
๕. พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- บริโภค การเกษตร และอ่ืนๆ  

เป้าประสงค์หลัก ประกอบด้วย 
  ๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้ 

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
๔. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค  
๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ     

ความต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน  
๖. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์       

มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการชุมชน 

ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์  
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๙. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพและ    

สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น  
๑๐. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม

กระบวนการ มีส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์

ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

     2.2 ยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหลัก  ที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ
รวม  6  ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 

    2.3  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1   
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นพื้นฐาน 
2. การดูแลรักษาอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและส่งเสริม
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมดา้นกีฬาและการนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ 
ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  เพื่อการบริโภค  
2. การขนส่งสินค้าและผลิตผลต่างๆ ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ 
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย  

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ถนนที่ได้มาตรฐาน การสัญจรเกิดความสะดวกและปลอดภัย 
2. ครัวเรือนได้มีน้ าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
ตลอดปี 
3.พื้นที่เกษตรกรรมในเขต อบต.มีน้ าท าการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. มีไฟฟูาส่องสว่างในพื้นที่อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้หันมาสนใจในการเล่นกีฬาและการ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3. เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้มี
คุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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    2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ปลูกฝังจิตส านึก   
ในความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 
4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนา
แหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาอาชีพ โครงการ
ตามพระราชด าริ มาตรการประหยัดพลังงาน  
2. ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ   
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง  ต่อการ
ด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ  
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาชีพเหมาะสมและมีรายได้ที่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีเส้นทางคมนาคม ไฟฟูา ประปาและ
แหล่งน้ าที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ  ทางสะดวกและทั่วถึงเพิ่มขึ้น 
2. ร้อยละของอุบัติเหตุที่ลดลง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมด้านกีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
ครอบครัว ชุมชน  
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
4. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการ
ด าเนินงาน 
5. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

1. จ านวนแหล่งน้ า คูคลอง ที่ได้รบัการขุดลอก หรือ บ ารุงรักษา
สภาพสิ่งแวดล้อม  
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อสง่เสริมการดูแลรักษา การพฒันา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม  และการท่องเที่ยว  
3. ร้อยละความพงึพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการ
ด าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม  และการท่องเที่ยว 
4. จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

ยุทธศาสตร์ที่  6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติราชการ 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี  
3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ต่อการ
ด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่น 
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    2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

๑. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพทางด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๒. ประชาชนมีแหล่งการเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์
พระราชา เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ส่งเสริมอาชีพของประชาชนให้มีรายได้ที่เพียงพอ มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมีงานท าและ 
๑. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้  
๒. กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร มีความเข้มแข็ง และมี
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ประชาชนมีเส้นทางการขนส่งสินค้าที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้าง
พื้นฐานอย่างทั่วถึง 
2. พัฒนาการให้บริการสาธารณะ  ในการปูองกันและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  
๓. เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน ประชาชนใช้สัญจรไป-มาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความกิน
ดีอยู่ดี สังคมมีคุณภาพและความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
2. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด  
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุข กีฬา 
นันทนาการ และ สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง  
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

๑. ประชาชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๒. การส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัด ให้เกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
2. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน  
3. ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ให้ความร่วมมือ และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
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 2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1   
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
2. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
3. การพัฒนาและส่งเสริมดา้นกฬีาและการนันทนาการ 
4. สร้างจิตส านึก  สืบสาน ส่งเสรมิวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที ่ 2   
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
๓. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3   
การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและ
ทางระบายน้ า ระบบการจัดการขยะ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย 
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3. ก่อสร้าง พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 
4. พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง 
5. พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบ โทรคมนาคม รองรับการ
เป็นเมืองอัจฉริยะ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4   
การพัฒนาด้านสังคม 

1. เพิ่มโอกาสสิทธิ การเข้าถึงบริการของรัฐ ให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน 
ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ 
2. การพัฒนาส่งเสรมิสุขภาพและอนามัย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดและ
สร้างเสริมความเขม้แข็งของครอบครัวและ ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5   
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

1. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2. การบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
3. การดูแลบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่างๆ และ 
การปูองกันน้ าท่วมขัง และน้ าเน่าเสีย  
4. พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวใหม่  
5. การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6   
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
2. ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ 
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติราชการ  
4. ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิก
สภา อปท. ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
5. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนา ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เคร่ืองมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่  
6. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ ท้องถิ่น  
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง            
มีหลักความรับผิดชอบในภารกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู 
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ การพัฒนาด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาคนและประเทศ  
ให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาความเดือดร้อน
ความต้องการในด้านต่างๆ  เพ่ือการจัดบริการสาธารณะให้ตรงต่อความต้องการของประชาชน  อันจะน ามาซึ่ง
การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่  ส่งผลให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม          
จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  

  
 

แผนผังจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต. 
ทุ่งกระพังโหม 

ด้านการบริหาร 
จัดการที่ดี ด้านเศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
และการท่องเที่ยว 

ด้านการบริการ
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  

ศาสนา  นันทนาการ  ประเพณีวัฒนธรรม  สาธารณสุข  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ในภาพรวมของต าบลทุ่งกระพังโหม  โดยใช้เทคนิค  (SWOT  Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการพัฒนา        
ในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต ของท้องถิ่น 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. ผู้บริหารและ ส.อบต.มีการร่วมมือกัน  ในการบริหารจัดการและพัฒนาต าบล 
2. หน่วยงานราชการ/ภาคเอกชน/กลุ่มอาชีพ/ผู้น าชุมชน/ประชาชน  มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์และเพียงพอ 
4. พ้ืนที่ต าบลติดถนนสายหลัก เชื่อมต่อตัวเมืองและจังหวัดใกล้เคียง ท าให้การขนส่งสินค้าสู่ตลาดไดร้วดเร็ว 
5. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ท าให้สะดวกต่อการติดต่อประสานงาน 
6. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
7. พนักงานส่วนต าบลมีศักยภาพความพร้อมในการท างาน 
8.  มีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ 
9. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก ่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
10. มีโรงเรียนสังกัด สพม.  มี 1  แห่ง สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย   
11. มีโรงเรียนสังกัด สพป. มี 1 แห่ง  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
12. มีโรงเรียนเอกชน  มี 1 แห่ง  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   
13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี 1  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม   
14. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต.ทุ่งกระพังโหมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
15. มีความสงบ ไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
16. มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
17. อบต.ทุ่งกระพังโหม  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา        

ความเดือดร้อนของประชาชน 
18. มีศูนย์เรียน กศน.ประจ าต าบลทุ่งกระพังโหม  1  แห่ง 
19. มีวัด 1  แห่ง    
20. อบต.ทุ่งกระพังโหม มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในต าบลได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
21. มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ต าบลทุ่งกระพังโหม   
 
จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. งบประมาณเพ่ือพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการและการแก้ไขปัญหา 
2. ประชาชนบางส่วนยังมีการแบ่งพรรค แบ่งพวกขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
3. หน่วยงาน อบต.ทุ่งกระพังโหม ขาดงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้เสริม 
5. ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง 
6. ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝนท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
7. ในชุมชนยังมีปัญญายาเสพติด 
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โอกาส (Opportunities: O)  
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนในการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน จากการปรับขนาดองค์กรหรือยกฐานะ 
5. การท่องเที่ยวในปัจจุบัน เน้นการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
  
อุปสรรค (Threats: T)  
1. ทรัพยากรที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
2. ต้นทุนในการผลิต เช่น น้ ามัน ค่าแรง มีอัตราเพิ่มขึ้น 
3. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
4. ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
5. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป ตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ประชาชน

ในท้องถิ่นหันไปใช้สินค้าและเทคโนโลยีที่ฟุุมเฟือย ส่งผลท าให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้น 
6. การขยายตัวของชุมชน/หมู่บ้าน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุม และท่ัวถึง 
7. ประชาชนบางส่วนยังไม่ตื่นตัวในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็มที่  
8. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
9. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
10. ปัญหาผู้ค้า  ผู้เสพยาเสพติดภายในต าบลยังมีอยู่ 
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis (จุดแข็ง จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

๑. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 
1) ผู้น า/ผู้บริหาร/สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีบุคลากร
และอัตราก าลัง จ านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อม
ที่จะด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
3) งบประมาณ  ต้นทุนการด าเนินงาน  โดยเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับท่ีไม่สูง 
4) เทคนิคการท างานส่วนมาก  เป็นงานที่ไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

1) เด็กและเยาวชน  ขาดความรู้ ความเข้าใจ     
ในขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2)  ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างจริงจัง 
3) การดูแลผู้พิการ  ผู้ยากไร้  และด้อยโอกาส    
ยังไม่ทั่วถึง 
4) ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ    
ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. มีสถาบันการศึกษา แหล่งการศึกษาท่ีหลากหลาย 
ในทุกระดับ 
๓. อยู่ในเขตปริมณฑล – การคมนาคมสะดวก 
๔. ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี ๑๒ ปี 
5. เป็นยุทธศาสตร์ที่จังหวัดนครปฐมให้ความส าคัญ 
 

๑. บุคลากรครูผู้สอนในสถานศึกษาไม่เพียงพอ  
๒. โรงเรียนประถม – มัธยม ยังขาดแคลนสื่อ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ สื่อการเรียนการสอน และวัสดุทางการ
ศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๓. สถานศึกษา ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรทางด้านการศึกษา 
๔. ค่านิยมและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามามี
บทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้น 
๕. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียง 
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๒. ด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
2. องค์กรมีความสามารถประสานการด าเนินงานและ
ให้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคราชการที่เก่ียวข้อง/
ภาคเอกชนได้เป็นอย่างดี 
3. ต าบลทุ่งกระพังโหมเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพดินเหมาะสม
ในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และได้รับการส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
4. ต าบลทุ่งกระพังโหม  มีสินค้าทางการเกษตรที่
หลากหลาย  เช่น กระชาย ข้าวโพด  อ้อย เป็นต้น 
5. ต าบลทุ่งกระพังโหม  มีคลองชลประทานเข้าถึง 
ทุกพ้ืนที่  ประชาชนจึงสามารถปลูกผัก ท านาข้าวปีละ  
2 ครั้ง และ เลี้ยงสัตว์  ได้ตลอดปี 
6. ต าบลทุ่งกระพังโหม อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อวัตถุดิบและ
โรงงานแปรรูป  ท าให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้า  

๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
เศรษฐกิจชุมชน 
และการพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ 
๓. ขาดฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัด 
๔. ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับดึงดูด
นักท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ 
5. ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ  (นโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลก) 
๒. การเกษตรกรรมเป็นสาขาการผลิตที่ส าคัญของ
จังหวัด 
๓. สินค้าภาคเกษตรกรรมของจังหวัดมีชื่อเสียง และมี
พืชเศรษฐกิจและการปศุสัตว์ที่ส าคัญของจังหวัด เช่น 
ข้าว อ้อย มะพร้าว ส้มโอ กล้วยไม้ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ 
๔. พ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีล าน้ าสาขาไหลผ่าน เหมาะแก่ 
การท าการเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ 
๕. อยู่ในเขตปริมณฑล การคมนาคมขนส่งสะดวก 
๖. มีแหล่งวัตถุดิบ ผลผลิตจ าหน่ายได้ตลอดปี 
๗. มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นครอบคลุม   
ทุกพ้ืนที่ 

๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ    
ระดับภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน
ระดับท้องถิ่น 
๒. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๓. สภาวะอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
๔. เทคโนโลยีสมัยใหม่มีราคาแพง 
5. ราคาผลิตผลทางการเกษตรต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
5. การใช้สารเคมีในภาคการเกษตร 
6. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการยังมีน้อย 
7. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างท า 
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3. ด้านหารบริการสาธารณะ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

๑. ผู้บริหารมีนโยบายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ และท่ัวถึง 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. ผู้บริหาร ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. บุคลากรที่มีความรู้  และพร้อมที่จะด าเนินการ
ตามนโยบายการบริหารงาน 
5. เทคนิคการท างานส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   
 

๑. มีงบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
2. ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
3. มีโครงการสร้างพ้ืนฐานที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีก
จ านวนมาก 
4. งบประมาณท่ีใช้พัฒนาต าบล มีไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาให้ครบทุกด้าน 
๕. มีบคุลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ไมเ่พียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงข่าย 
คมนาคม ระบบโลจิสติกส์ อาทิ โครงการก่อสร้าง
รถไฟความเร็วสูง รถไฟรางคู่ ฯลฯ 
2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ทันสมัย 
3. มีผังเมืองรวมจังหวัด 
4. ได้รับการถ่ายโอนทางหลวงชนบท ตาม พรบ.  
กระจายอ านาจฯ 
5. การได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น
จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ   
6. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เ พ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่ อบต. 

๑.สภาพพ้ืนที่ค่อนข้างต่ า น้ าท่วมขังได้ง่าย ประกอบ
กับพ้ืนที่เป็นดินอ่อน มีร่องน้ า ท าให้พื้นผิวถนนทรุด
ตัวง่าย 
๒. การเกิดอุทกภัยในจังหวัด ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อถนน 
๓. การบังคับใช้ผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
๔. ถนนเชื่อมต่อในหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 
๕. การบรรทุกน้ าหนักเกินและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร 
6. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจ ากัด 
7. ขาดบุคลากรทีช่ านาญ ส าหรับโครงการที่ต้องใช้ 
เทคโนลียีสูง  หรือความช านาญเป็นพิเศษ   
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4. ด้านสังคม 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. การประสานงาน ประสานความร่วมมือ กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเป็นไปด้วยดี 
4. บุคลากรและอัตราก าลัง  อยู่ในระดับที่พร้อม
ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
5. งบประมาณ ในการด าเนินงานอยู่ในระดับที่ไม่สูง 
7. เทคนิคการท างานส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้
เทคนิคและวิธีการท างานในระดับสูง   

1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
2. ยานพาหนะในการปฏิบัติงานบรรเทาสาธารณภัยมี
น้อย 
3. ประชาชนขาดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างจริงจัง 
4. การดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส       
ไม่ทั่วถงึ 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. รัฐส่งเสริมกีฬาและการออกก าลังกาย ประชาชน
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ   
๒. รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. มีนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  ได้แก่ 
พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม, พรบ.เด็ก,   
พรบ.ผู้สูงอายุ  
๔. มีองค์กรและหน่วยงานที่จะดูแลความปลอดภัย 
ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรภาค อ.ก าแพงแสน  
และมีศูนย์ อพปร. ประจ าต าบล ที่ปฏิบัติงานได้ทันที 
๕. มี รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม  ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนครบทุกหมู่บ้าน 
6. มี อสม. ทุกหมูบ่้าน ในการดูแลสุขภาพประชาชน
ครบทุกหมู่บ้าน 

1. การผสานความร่วมมือจากชุมชน  และหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ
ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2. ขาดพ้ืนที่สาธารณะ/อุปกรณ์ ในการเล่นกีฬา 
3. มีการเสพและจ าหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ 
4. ผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง/ จ านวนผู้สูงอายุในสังคมที่
เพ่ิมข้ึน 
5. แนวโน้มของต่างด้าวที่เพ่ิมสูงขึ้น 
6. โรคติดต่อต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก 
โรคไข้เลือดออก ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ต่าง ๆ มากขึ้น 
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5. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความส าคัญ 
๒. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. การประสานงาน/ความร่วมกับกับเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยดี 

๑. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ 
อปท. ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
๒. ไม่มีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
3. ประชาชนในพื้นท่ียังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
4. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

๑. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
๒. อยู่ในเขตปริมณฑล การคมนาคมสะดวก 
 

1. การพัฒนาต้องอาศัยระยะเวลา และการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
2. ขาดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  
และต่อเนื่องครบวงจร 

 
 
 
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength : S) จุดอ่อน (Weakness : W) 

1. ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็นผู้น า 
มีศักยภาพในการบริหารงาน 
2. เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
3. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มในชุมชน 
4. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
5. ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
6. เน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  
7. มีการออกพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูล
ปัญหาต่างๆ เพ่ือมาใช้ในการจัดท าแผน 

1. ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ประชาชน 
2. ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ
ในบางสาขาของงาน 
3. การประชาสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ยังไม่ทั่วถึง 
4. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีเป็นจ านวนมาก 
และมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงาน
ยุ่งยากข้ึน 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 

1. รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญ 
 

๑. ประชาชนขาดความเข้าใจในการท างานของ   
ภาคราชการส่งผลให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
2. ประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้ความสนใจการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศ 
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 ๓.๒  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมนั้น  ได้ท าการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่
เปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมาย  และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
    

ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1.ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ถนนเพื่อการ
คมนาคมขนส่งช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้
การเดินทางสญัจร  
ไป-มาไมส่ะดวกลา่ช้า 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- การพัฒนาระบบขนส่งการล าเลยีงผลผลติจะ
ช่วยให้ ผลผลิตออกสูต่ลาดได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และทันต่อความต้องการของผู้บริโภค 

2. น้ าดื่มที่สะอาด  ไม่
ที่เพียงพอโดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- น้ าดื่มที่สะอาด เป็นปัจจัยทีส่ าคญัในการ
ด ารงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ 

3. ระบบไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร 
ยังไม่เพียงพอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาทส าคัญใน
อนาคต โดยเฉพาะไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์จะ
สามารถแก้ปัญหา 

4.ไฟฟูาสาธารณะยัง
ไม่เพียงพอ ส าหรับจุด
ที่จ าเป็นต้องติดตั้ง 

ทุกหมู่บ้าน - ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน
นับวันยิ่งรุนแรงขึ้น  การติดตั้งไฟฟูาสาธารณจะ
สามารถลดปญัหาไดร้ะดับหนึ่ง 

2.ปัญหาด้านแหล่งน้ า 1. ขาดระบบบรหิาร
การจัดการน้ าที่ดี ใน
ฤดูแล้งจะขาดแคลน
น้ าท าการเกษตร 

ทุกหมู่บ้าน - การสร้างระบบบริหารจัดการน้ า  ถือว่าเป็นการ
เตรียมรับมือกับปัญหาน้ าท่วมหรือขาดแคลนน้ าได้
ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่กักเก็บน้ า การสร้าง
ระบบชลประทาน การสร้างระบบระบายน้ า 

2.การใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าท่ีมีอยูไ่ม่
คุ้มค่า  ในการเกษตร 
อุปโภค - บริโภค และ
สร้างอาชีพ /รายได้ 
และประโยชน์ในด้าน
ต่างๆจากแหล่งน้ า 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า จะช่วย
ใหป้ระชาชนรู้จักวิธีการหารายได้ จากทรัพยากร 
ที่มีอยู่ และพึง่ตนเองได้  ซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีจะเป็นทางออกที่ส าคัญของ
โลกในอนาคต 

3. ปัญหาด้าน
สาธารณสุขและสังคม 

1. ประชาชนขาด
ความรู้และความ
เข้าใจในการปูองกัน
โรคระบาดต่างๆ   

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญของโลกท าให้ชีวิตประจ าวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดจีะท าอยู่รอด 
ในสังคม 

2.ประชาชนชนยังขาด
ความสนใจใน การ
รักษาสุขภาพ และ
ปัญหาด้านสุขอนามัย 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมต่างๆ ที่จัดให้กับประชาชนด้าน
สุขภาพจะประสบความส าเร็จ มากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับความสนใจ  ใส่ใจ ของแต่ละชุมชน 
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ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและความ
ยากจน 

1. ประชาชนมีรายได้
น้อย  มีภาระหนี้สิน
จ านวนมาก  เนื่องจาก
ยังขาดการวาง
แผนการประกอบ
อาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บ้าน - ความเจริญของโลกท าให้ชีวิต ประ จ าวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดจีะท าอยู่รอด 
ในสังคม 

2. ขาดอาชีพเสริม
นอกจากการเกษตร 
ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน 
ท าให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้
ให้กับครัวเรือน/ชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลงไป  
การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอยา่งเดียวไม่เพียง
พอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง  ต้องมีการให้ความรู้
ในการประกอบอาชีพ  และหาช่องทางการตลาด
เพื่อระบายสินค้าให้กับประชาชน  เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคต 

3. ขาดแคลนทุน
ทรัพย ์และแหล่ง
เงินทุนในการประกอบ
อาชีพ  

ทุกหมู่บ้าน - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
จะท าให้เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง และยั่งยืน 

5. การขาดความสนใจ 
จริงใจ จริงจัง ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีเอง 
ในการเอาใจใส่หรือ
สนใจกับโครงการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ
ท าให้ โครงการที่รัฐ
ส่งเสริมไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

1. ประชาชนขาด
ความสนใน ในการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสรมิต่างๆ ที่รัฐจัดให้กับชุมชน จะ
ประสบความส าเรจ็ มากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละชุมชน 

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์ ขาดการ
ดูแลเอาใจใสจ่ากบุตร
หลาน  และถูกทอดทิ้ง 
ท าให้ต้องด ารงชีวิตอยู่
ด้วยความยากล าบาก 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็นครอบครัวเดี่ยว
มากขึ้น  สภาวะทางเศรษฐกิจจะท าให้แต่ละคนมุ่ง
เอาตัวรอด และเห็นแก่ตัว 

4. ปัญหายาเสพติด
แพร่ระบาดในสังคม 
ต่อเนื่อง 

ทุกหมู่บ้าน - มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติดรูปแบบใหม่ 
ท าให้ยากแก่การปูองกันและสกัดกั้น วิธีที่จะ
บรรเทาปญัหาได้ก็คือการสรา้งภูมคิุ้มกันทางสังคม 
โดยเน้นท่ีสถาบันครอบครัว 

6. ปัญหาด้าน
การศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

1. การศึกษาในระดับ
ก่อนวัยเรียน ยังขาด
สื่อและอุปกรณ์การ
เรียนที่ทันสมัย และ
เหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี ้

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิง่ที่จ าเป็นและ
ส าคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ของเดก็ ว่าจะมีความรู้
ก้าวไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด 

2. ประชาชนยังขาด
แหล่งเรียนรู้ที่เป็น
การศึกษาตาม
อัธยาศัย หรือ กศน. 
ท าให้ยังมีความรู้ทีล่้า
หลัง ไม่ทันเหตุบ้าน
การเมือง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การศึกษาไม่มีทีส่ิ้นสดุ  การศึกษานอกระบบ  
จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสรา้งกระบวนการ
คิดและการเรียนรู้ในชุมชน ท าให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง 
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ขอบข่ายและ 

ปริมาณของปัญหา 
สภาพปัญหา 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาด้าน
การศึกษา การศาสนา 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
การกีฬาและ
นันทนาการ  

3. การเสื่อมศลีธรรม
ทางศาสนาของคนท า
ให้ไม่มีที่ยดึเหนียว
จิตใจ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสังคมต่างๆ
ตามมา 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม  ท าให้เกิดความ
วุ่นวายในสังคม  จึงควรส่งเสรมิให้เกิดศีลธรรม 
โดยใช้ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนีย่ว จิตใจ 

4. ประชาชนในพ้ืนท่ี
ขาดการตื่นตัว ในการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 

ทุกหมู่บ้าน - การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพมากข้ึน การ
เล่นกีฬาในอนาคตจะสามารถยดึเป็นอาชีพได้หรือ 
การกีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพท่ีดีให้เกิดขึ้นได้ 
จึงสมควรที่จะมีการสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุก
รูปแบบ 

7 .ปัญหาด้าน
การเมืองการบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

1. ประชาชนยังขาด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านการเมืองการ
ปกครอง ท าให้
กระบวนการ
ตรวจสอบทางการ
เมืองยังอ่อนแอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองโดยประชาชน เพื่อ ประชาชน ดังนั้นการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะท า
ให้สังคมเกิดความสมดลุ 

2.ประชาชนยังขาด
ความสนใจ ในด้าน
การมีส่วนร่วม ด้าน
การเมืองการ ปกครอง 
และการบริหารหรือ
พัฒนาท้องถิ่นท าให้
การด าเนินการเป็น
เพียงการแก้ไขปญัหา
ของบุคคลบางกลุ่ม 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- การพัฒนาและการแกป้ัญหาหรอื การวางแผน
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องอาศัยความรว่มมือ          
จากทุกฝุาย 

3.ประชาชนไม่เข้าใจ
ระบบบรหิารงาน ของ 
อบต.ท าให้เกิดความ
เข้าใจผิดในการติดต่อ 
ประสานงาน อยู่
บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

- อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับ ประชาชน และ
นับวันภารกิจจะเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นการสร้างความ
เข้ากับประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

4.ข้าราชการหรือ
พนักงาน ต้องปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

- การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึงปารถนา
ของผู้รับบริการ ดังนั้น การข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีจิตส านึกในการให้บริการที่ด ี

5.ระบบบริหารจดัการ
ของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มากท า
ให้การให้บริการขาด
ความคล่องตัว และมี
ขั้นตอนมาก 

พนักงานส่วน
ต าบลหรือ

พนักงานจ้าง 

- การอธิบายช้ีแจงและการประชาสัมพันธ์ ในการ
ท าความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่ได้ทราบถึง
บทบาทและวิธี การบรหิารงาน วธิีการท างาน ของ 
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ขอบข่ายและ 
ปริมาณของปัญหา 

สภาพปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

8.ปัญหาด้านการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

1.ขยะและสิ่งปฏิกูล 
ถือว่าเป็นสิ่งท่ีก าลังจะ
สร้างปัญหาให้กับ
สังคมชนบท หากไมม่ี
การวางแผนที่ดีจะ
กลายเป็นปญัหาที่ยาก
จะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน -ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจดัการการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากนับวันปรมิาณขยะที่ก าจดั
ยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่งมากข้ึน 

2.ประชาชนยังไม่ได้
รับประโยชน์ 
เท่าที่ควร กับการที่
จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นเมืองท่องเที่ยว 
เนื่องจากขาดการ
เชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยว 

ทุกหมู่บ้าน 
 

 

-การเช่ือมโยงด้านการท่องเที่ยว การ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นแต่ละให้ จะก่อให้เกิดมูลคา่เพิ่มด้านการ
ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชนบท 
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ส่วนท่ี ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ด้านการศึกษา 
 

1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

ด้านวัฒนธรรม 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ 1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานการเกษตร 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักงานปลัด กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

3 การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

ด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานพาณิชย ์

กองช่าง 
 

ส านักงานปลัด 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขฯ 

4 การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.แผนงานสาธารณสุข 
3.แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4.แผนงานงบกลาง 
5. แผนงานการสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 
6.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักงานปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง 
กองช่าง 
 

5 การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

ด้านการบริการ 
ชุมชนและสังคม 

1.แผนงานสาธารณสุข 
2.แผนงานเคหะและชุมชน 
3.แผนงานบริหารทั่วไป 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 
 

6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

ด้านการบริหารทั่วไป 1.แผนงานบริหารทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานเคหะและชุมชน 
4.แผนงานสาธารณสุข 
5.แผนงานคลัง 

ส านักงานปลัด 
 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 

 

รวม 6 5 13 4 4 

แบบ ผ. 01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
                          

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา                         
   และวัฒนธรรม                         
   1.1 แผนงานการศึกษา 11 1,288,500 13 1,352,200 13 1,352,200 16 1,544,200 16 1,544,200 69 7,081,300 
   1.2 แผนงานบริหารทั่วไป 1 10,000 1 10,000 2 20,000 2 20,000 2 20,000 8 80,000 
   1.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ 

3 164,500 3 164,500 3 194,500 3 194,500 3 194,500 15 912,500 
         และนันทนาการ 
   1.4 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
         ของชุมชน 

รวม 16 1,513,000 18 1,576,700 19 1,616,700 22 1,808,700 22 1,808,700 97 8,323,800 
             

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                         
      2.1 แผนงานบริหารทั่วไป 1 150,000 1 150,000 1 200,000 1 150,000 1 150,000 5 800,000 
      2.2 แผนงานการเกษตร 2 20,000 7 230,975 6 130,000 2 20,000 2 20,000 19 420,975 
     2.3 แผนงานความเขม้แข็งของชุมชน 0 0 2 33,975 2 35,000 0 0 0 0 4 68,975 

รวม 3 170,000 10 414,950 9 365,000 3 170,000 3 170,000 28 1,289,950 
 
 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
                          

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ                         

    บรกิารสาธารณะ               
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรม 
          และการโยธา 

25 10,213,600 21 13,250,000 23 13,950,000 24 21,500,000 13 14,550,000 106 73,463,600 

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 14 5,440,000 8 2,750,000 7 4,070,000 7 2,450,000 4 1,250,000 40 15,960,000 

    3.3 แผนงานพาณิชย์ 3 800,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 2 700,000 11 3,600,000 

รวม 42 16,453,600 31 16,700,000 32 18,720,000 33 24,650,000 19 16,500,000 157 93,023,600 
             

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม                         
    4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
          และนันทนาการ 

3 270,000 3 270,000 4 990,000 4 770,000 4 770,000 18 3,070,000 

    4.2 แผนงานสาธารณสุข 8 460,500 10 505,500 16 553,500 17 688,500 13 1,768,500 64 3,976,500 

    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 20,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 220,000 

    4.4 แผนงานงบกลาง 4 3,832,000 4 4,132,000 4 5,080,000 4 5,190,000 4 5,300,000 20 23,534,000 
    4.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็ง 
          ของชุมชน 

1 110,000 1 110,000 2 210,000 2 210,000 2 210,000 8 850,000 

    4.6 แผนงานการรักษาความสงบ 
          ภายใน 

4 109,000 4 119,000 4 70,000 6 275,000 4 70,000 22 643,000 

รวม 21 4,801,500 23 5,186,500 31 6,953,500 34 7,183,500 28 8,168,500 137 32,293,500 

 
 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
                          

ยุทธศาสตร ์

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

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
และการทอ่งเที่ยว                         

   5.1 แผนงานสาธารณสุข 7 203,000 5 120,000 3 80,000 4 90,000 3 60,000 22 553,000 

   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

   5.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 0 0 0 0 0 0 1 10,000 0 0 1 10,000 
รวม 8 253,000 6 170,000 4 130,000 6 150,000 4 110,000 28 813,000 

             
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการบริหารจดัการทีด่ี                         

   6.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 7 1,211,600 8 1,449,300 8 1,939,500 8 725,000 8 725,000 39 6,050,400 

   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1 170,000 2 379,500 2 379,700 1 56,100 0 0 6 985,300 

   6.3 แผนงานสาธารณสุข 3 3,412,900 1 37,300 2 1,055,500 3 2,571,100 0 0 9 7,076,800 

   6.4 แผนงานคลัง 3 97,000 5 407,800 4 147,300 2 55,000 2 55,000 16 762,100 

   6.5 แผนงานการศึกษา 0 0 1 103,000 1 105,000 1 68,000 0 0 3 276,000 
รวม 14 4,891,500 17 2,376,900 17 3,627,000 15 3,475,200 10 780,000 73 15,150,600 

รวมทั้งสิ้น 104 28,082,600 105 26,425,050 112 31,412,200 113 37,437,400 86 27,537,200 520 150,894,450 

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

           
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มกิจกรรม 1. การวิจัยในชั้นเรียน 500 500 500 500 500 พัฒนาการเรียน นักเรียนมีกิจกรรม ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การเรียนรู้             ของนักเรียน การเรียนท่ีเพิ่มขึ้น   

    ของเด็กนักเรียน                   

      2. ผลิตสื่อการเรียนการสอน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 สื่อการเรียน นักเรียนมีพัฒนา ศพด. วัดหนองปลาไหล 

      เทอมละ 1 ช้ิน           การสอน การเรียนท่ีดี   

                  ของนักเรียน     

      3. ภาษาอังกฤษวันละค า 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 การสื่อสาร นักเรียนได้รับ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

                  ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านภาษา   

                        

      4. ชุมชนร่วมจัดการศึกษา 500 500 500 500 500 ชุมชนร่วมจัด ประชาชนมีส่วน ศพด. วัดหนองปลาไหล 

      (อาชีพชุมชน)           การศึกษา ในการจัดการศึกษา   

                        

      5. การเรียนการสอนแบบ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 การสอนแบบ นักเรียนได้รับ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

      โครงการ           โครงการ ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   

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

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

           
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

   6. นิทานเล่มเล็ก สู่บ้าน 500 500 500 500 500 นิทานการเรียน นักเรียนมีกิจกรรม ศพด. วัดหนองปลาไหล 

   หลังน้อย           ของนักเรียน การเรียนท่ีเพิ่มขึ้น   

                     

   7. 5 ส. ร่วมใจศูนย์เด็กเล็ก 500 500 500 500 500 ความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. วัดหนองปลาไหล 

               ของ ศพด. มีความสะอาด   

                     

   8. ธรรมะ จูงเด็กเข้าวัด 500 500 500 500 500 นักเรียนเข้าวัด นักเรียนได้รับการ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

                 เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   

                     

   9. การอนุรักษ์การ 500 500 500 500 500 กิจกรรมการ นักเรียนได้มี ศพด. วัดหนองปลาไหล 

   ละเล่นพื้นเมืองแบบไทย           ละเล่นพื้นเมือง กิจกรรมการ   

                 ละเล่นพื้นเมือง   

                     

   10. สองมือน้อยๆของหนู 500 500 500 500 500 กิจกรรมของ นักเรียนมีพัฒนา ศพด. วัดหนองปลาไหล 

      ก็ท าได้ 2500 2500 2500 2500 2500 เด็กนักเรียน การท่ีดีขึ้น   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

           
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

2 สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  เพื่อจัดกิจกรรมความ 1. ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 500 1,000 1,000 1,000 1,000 ปฐมนิเทศ ครู นักเรียน ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  ครู นักเรียน และผู้ปกครอง สัมพันธ์อันดีระหว่าง นักเรียน           ผู้ปกครอง ผู้ปกครอง มี   

    ครู นักเรียน และ               กิจกรรมร่วมกัน   

    ผู้ปกครอง               ท่ีเพิ่มขึ้น   

                        

      2. ประชาสัมพันธ์ และ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 การรับสมัคร นักเรียนมาสมัคร ศพด. วัดหนองปลาไหล 

      รับสมัครเด็กนักเรียน           เด็กนักเรียน เรียนเพิ่มมากขึ้น   

                        

      3. ปัจฉิมนิเทศ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนท่ี นักเรียนมีความ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

                  ส าเร็จการศึกษา ภูมิใจในการส าเร็จ   

                    การศึกษา   

                        

      4. กีฬาแสนสนุก 500 500 500 500 500 สุขภาพนักเรียน นักเรียนมีสุขภาพ ศพด. วัดหนองปลาไหล 

                    ร่างกายท่ีดี   

 
 
 

แบบ ผ. 02 

57 



58 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

3 พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มกิจกรรมใน 1. ส่งบุคลากรเข้ารับการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 บุคลากรเข้า 
บุคลากรมี
กิจกรรม ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) การปฏิบัติงานของ อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           อบรม ในการท างานท่ี   

    บุคลากร               เพิ่มขึ้น   

                        

4 อาหารกลางวัน เพื่อเด็กได้รับประทาน 1. นักเรียนศูนย์พัฒนา 130,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กได้รับ เด็กมีสุขภาพร่าง ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อาหารครบ 5 หมู ่ เด็กเล็ก           ประทานอาหาร กายท่ีสมบูรณ์   

                  ครบ 5 หมู่     

                        

5 จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) เพื่อเด็กได้รับประทาน 1. นักเรียนศูนย์พัฒนา 120,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีนมดื่ม เด็กมีสุขภาพร่าง ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) อาหารเสริม (นม) เด็กเล็ก           ทุกคน กายท่ีสมบูรณ์   

                        

6 สนับสนุนส่งเสริมโครงการ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 1. นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนมี นักเรียนมี ส านักงานปลัด 

  อบรมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมและค่านิยม ครู/ประชาชน           คุณธรรม คุณธรรม   

  ถวายเป็นพระราชกุศล ของนักเรียน             จริยธรรม  จริยธรรมท่ีดี   

 
 
 

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การเสรมิสร้างคณุภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

 
1. ยุทธศาสตร ์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

           

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่

หน่วยงานที ่

ขอรับเงิน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก อุดหนุน 

7 จัดซื้ออาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กนักเรียน 1. นักเรียนทุกคนได้รับ 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 นักเรียนได้รับ เด็กมีสุขภาพร่าง ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  (ขอรับการอุดหนุน) มีอาหารกลางวันรับ ประทานอาหารกลางวัน           ประทานอาหาร กายที่สมบูรณ์   หนองปลาไหล 

    ประทานทุกคน             กลางวัน       

8 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อเด็กได้รับประทาน 1. นักเรียน รร.วัดหนอง- 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 เด็กมีนมดื่ม เด็กมีสุขภาพร่าง ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  (ขอรับการอุดหนุน) อาหารเสริม (นม) ปลาไหลมี(นม)รับประทาน           ทุกคน กายที่สมบูรณ์   หนองปลาไหล 

                          

9 จ้างพี่เล้ียงผู้ดูแลนักเรียน เพื่อเพิ่มกิจกรรม 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เด็กมีสุขภาพ นักเรียนมีกิจกรรม ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  ระดับปฐมวัย  การเรียนการสอนของ และสุขภาพจิตที่ด ี           ร่างกายและ ในการเรียนที่เพิ่ม   หนองปลาไหล 

  รร.วัดหนองปลาไหล โรงเรียน             สุขภาพจิตที่ดี ขึ้น     

  (ขอรับการอุดหนุน)                       

                          

10 จ้างครูต่างชาติสอนวิชาอังกฤษ เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี 1. นักเรียนมีความรู้ที ่ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 นักเรียนมีความรู ้ นักเรียนมีความรู ้ ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  รร.วัดหนองปลาไหล ความรู้ที่เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น             ที่เพิ่มขึ้น   หนองปลาไหล 

  (ขอรับการอุดหนุน)     984,000 984,000 984,000 984,000 984,000         

 
 

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
   1.1 แผนงานการศึกษา 

           

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

หน่วยงานที ่

ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

11 จ้างวิทยากรสอนเสริมสาระ เพื่อให้เด็กมีความรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ท่ี 24,000 24,000 24,000  24,000 24,000 เด็กมีความรู้ เด็กนักเรียนมี ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  คณิตศาสตร์  ท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น           ท่ีเพิ่มขึ้น ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   หนองปลาไหล 

  รร.วัดหนองปลาไหล                       

  (ขอรับการอุดหนุน)                       

                          

12 จ้างวิทยากรสอนเสริมสาระ เพื่อให้เด็กมีความรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ท่ี       24,000 24,000 เด็กมีความรู้ เด็กนักเรียนมี ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  ภาษาไทย ท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น           ท่ีเพิ่มขึ้น ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   หนองปลาไหล 

  รร.วัดหนองปลาไหล                       

  (ขอรับการอุดหนุน)                       

                          

13 จ้างครูอัตราจ้าง (สาขาท่ัวไป) เพื่อให้เด็กมีความรู้ 1. นักเรียนมีความรู้ท่ี       144,000 144,000 เด็กมีความรู้ เด็กนักเรียนมี ส านักงานปลัด โรงเรียนวัด 

  รร.วัดหนองปลาไหล ท่ีเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น           ท่ีเพิ่มขึ้น ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   หนองปลาไหล 

  (ขอรับการอุดหนุน)                       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
    1.1 แผนงานการศึกษา 

           
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

14 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ เพื่อสนับสนุนค่าจัด สนับสนุนค่าจัดการเรียน   68,000 68,000 68,000 68,000 ค่าจัดการเรียน นักเรียนทุกคน ศพด.วัดหนองปลาไหล 

  สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน การสอนของ ศพด.           การสอนรายหัว ได้รับค่าสนับ   

  ของ ศพด.วัดหนองปลาไหล   วัดหนองปลาไหล             สนุนในการจัด   

  (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)                 การเรียนการสอน   

                        

15 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน เพื่อสนับสนุนค่าใช้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ   45,200 45,200 45,200 45,200 ค่าหนังสือเรียน นักเรียนทุกคน ศพด.วัดหนองปลาไหล 

  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา จ่ายในการจัดการ จัดการศึกษาส าหรับศพด.            อุปกรณ์การเรียน ได้รับค่าหนังสือ   

  ส าหรับศพด. วัดหนองปลาไหล ศึกษา  วัดหนองปลาไหล           ค่าเครื่องแบบ เรียนอุปกรณ์   

  (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียน   (ค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์           นักเรียน การเรียนค่าเครื่อง   

  ค่าเครื่องแบบนักเรียน    การเรียนค่าเครื่องแบบ             แบบนักเรียน   

  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   นักเรียน และค่ากิจกรรม              และค่ากิจกรรม   

      พัฒนาผู้เรียน)             พัฒนาผู้เรียน   

                        

16 จัดงานรัฐพิธีเน่ืองในวันส าคัญ เพื่อเพิ่มกิจกรรมแสดง 1. วันแม่แห่งชาติ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กิจกรรม ประชาชนได้แสดง ศพด.วัดหนองปลาไหล 

    ความจงรักภักดี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 1,000 114,200 114,200 114,200 114,200 วันแม่แห่งชาติ ความจงรักภักดี     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
    1.2 แผนงานงานบริหารทั่วไป 

           

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงห้องข้อมูล 1. ปรับปรุงห้องศูนย์ช่วย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ห้องศูนย์ช่วย ห้องศูนย์ช่วยเหลือ ส านักงานปลัด 

  ประชาชนระดับอ าเภอ ข่าวสารระดับอ าเภอ เหลือประชาชนระดับ           เหลือประชาชน ประชาชนมีความ   

  (ขอรับการอุดหนุน)   อ าเภอ             เรียบร้อยเพิ่มขึ้น   

                        

2 วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน เพื่อเพิ่มกิจกรรมการ 1. จัดต้ังศูนย์วัฒนธรรม     10,000 10,000 10,000 ศูนย์วัฒนธรรม ประชาชนได้ร่วม ส านักงานปลัด 

    ร่วมอนุรักษ์ และร่วม ต าบล/หมู่บ้าน            ประจ าต าบล กิจกรรมทาง   

    พัฒนาวัฒนธรรม หมู่ท่ี 1 - 7             วัฒนธรรมท่ีเพิ่มขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพงัโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
    1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มกิจกรรมการ 1. จัดงานแห่เทียนจ าน า 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมวัน ประชาชนในต าบล ส านักงานปลัด 

  ประเพณ ี ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ พรรษาวันอาสาบูชา           อาสาบูชา ได้ร่วมอนุรักษ์   

    ซ่ึงขนบธรรมเนียม               ศิลปวัฒนธรรม   

    ประเพณีอันดี                     

      2.จัดงานถวายเทียน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กิจกรรมถวาย นักเรียนได้อนุรักษ์ ศพด.วัดหนองปลาไหล 

      จ าน าพรรษา           เทียนพรรษา ประเพณีและ   

      (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)             ศิลปวัฒนธรรม   

                          

      3.วันลอยกระทง 500 500 500 500 500 กิจกรรมวันลอย นักเรียนได้อนุรักษ์ ศพด.วัดหนองปลาไหล 

      (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           กระทง ประเพณีและ   

                    ศิลปวัฒนธรรม   

                          

      4.วันลอยกระทง     30,000 30,000 30,000 กิจกรรมวันลอย ประชาชนในต าบล ส านักงานปลัด 

      อบต.ทุ่งกระพังโหม           กระทง ได้ร่วมอนุรักษ์   

        11,500 11,500 41,500 41,500 41,500   ศิลปวัฒนธรรม   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

      

 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

         

 
    1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

      5. วันไหว้ครู 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กิจกรรม นักเรียนได้แสดง ศพด.วัดหนองปลาไหล 

      (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           วันไหว้ครู ความเคารพครู   
                        

      6. วันขึ้นปีใหม่ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กิจกรรม นักเรียนได้ร่วม ศพด.วัดหนองปลาไหล 

      (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           วันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมในวันขึ้น   
                    ปีใหม่ทุกคน   
                          

2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดกิจกรรมการเทิด 1. จัดงานเฉลิมฉลองและ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมจุดเทียน ประชาชนได้แสดง ส านักงานปลัด 

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทูนพระเกียรติแด่พระ จุดเทียนชัยถวายพระพร           ถวายพระพร ความจงรักภักดี   

  (นโยบายผู้บริหาร) บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่                   

    หัวท่ีเพิ่มขึ้น 2. วันพ่อแห่งชาติ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 กิจกรรมวันพ่อ ประชาชนได้แสดง ศพด.วัดหนองปลาไหล 

      (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           แห่งชาติ ความจงรักภักดี     
                        

3 การจัดงานรัฐพิธีและเทิดทูน เพื่อแสดงความ 1.จัดงานเทิดทูน 50000 50,000 50000 50000 50,000 งานรัฐพิธีและ ประชาชนได้แสดง ส านักงานปลัด 

  สถาบันพระมหากษัตริย์ และ จงรักภักดี พระมหากษัตริย์           เทิดทูนสถาบัน ความจงรักภักดี   

  พระบรมวงศ์ษานุวงศ์   และพระบรมวงศ์ษานุวงศ์ 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

       
 

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
         

 
    1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเพิ่มกิจกรรมใน 1. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรม เด็กได้รู้สึกถึงความ ส านักงานปลัด 

  ของอบต.ทุ่งกระพังโหม งานวันเด็ก ของอบต.ทุ่งกระพังโหม           วันเด็กแห่งชาติ ส าคัญของตัวเอง   
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่าง
ยั่งยืน 

         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   

 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

         

 
    2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพ 1. ส่งเสริมอาชีพตามโครง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน ประชาชนมีราย ส านักงานปลัด 

  ประขาชน หมู่ท่ี 1 - 7 ท่ีเพิ่มให้ประชาชน การเศรษฐกิจชุมชน           ท้ัง 7 หมู ่ ได้ท่ีเพิ่มขึ้น   

      หมู่ท่ี 1 - 7                 

                        

      2. ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี     50,000     กลุ่มสตรีและ ประชาชนมีราย ส านักงานปลัด 

      แม่บ้านและเยาวชน           เยาวชนมีอาชีพ ได้ท่ีเพิ่มขึ้น   

      หมู่ท่ี 1 - 7           ท้ัง 7 หมู ่     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

          
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        

 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

          
 

    2.2 แผนงานการเกษตร 
          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

1 สนับสนุนศูนย์บริการและ เพื่อเพิ่มกิจกรรม 1. คณะกรรมการศูนย์ฯ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการ ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ า ศักยภาพการบริการ จ านวน 14 คน ได้รับค่า           ศูนย์ฯ 15 คน มีการจัดกิจกรรม     

  ต าบล (ขอรับการอุดหนุน)   ตอบแทนเบี้ยประชุมใช้ใน             และมีการประชุม     

      กิจการศูนย์ฯ             เพื่อพัฒนาศักยภาพ     

                          

2 ส่งเสริมการใช้สมุนไพรปูอง เพื่อลดสารเคมี 1. เกษตรกรมีสินค้าท่ีปลอด     30,000     เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  กันก าจัดศัตรูพืช ในพืชผัก สารเคมี จ านวน 30 คน           30 ราย สามารถลดการใช้     

  (ขอรับการอุดหนุน)                 สารเคมีในพืชผักลง     

                          

3 ส่งเสริมการใช้เชื้อรา เพื่อลดสารเคมี 1. เกษตรกรมีสินค้าท่ีปลอด   7,000       เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  ไตรโคเดอร์มา ในพืชผัก สารเคมี จ านวน 25 คน           25 ราย สามารถลดการใช้     

  (ขอรับการอุดหนุน)                 สารเคมีในพืชผักลง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

          
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        

 
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

          
 

    2.2 แผนงานการเกษตร 
          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

4 แปรรูปผลผลิตการเกษตร เพื่อลดปัญหาเรื่อง 1. เกษตรกรรู้จักวิธีการ     20,000     เกษตรกร เกษตรกรมีราย ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  (ขอรับการอุดหนุน) เศรษฐกิจตกต่ า แปรรูปผลผลิตทางการ           กลุ่มเปูาหมาย ได้ท่ีเพิ่มขึ้น     

      เกษตร           ท่ีร่วมโครงการ       

                          

5 สนับสนุนการผลิต/ผลผลิต เพื่อสนับสนุนเกษตร 1. เกษตรอินทรีย์และปุ๋ย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  ทางการเกษตรปลอดภัย อินทรีย์และปุ๋ย ชีวภาพ เกษตรกร            30 ราย สามารถลดการใช้     

  จากสารพิษและผลิตภัณฑ์ ชีวภาพ จ านวน 3 0ราย             สารเคมีในพืชผักลง     

  ชุมชนและอุตสาหกรรม                       

  SME ในหมู่ท่ี 1 - 7                       

  (ขอรับการอุดหนุน)                       
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          

 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

6 คลีนิกเกษตรเคลื่อนท่ีใน เพื่อช่วยเหลือเกษตร 1. เกษตรกรได้รับการ   60,000       เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  พระราชานุเคราะห์ สมเด็จ กรในด้านการเกษตร บริการมากกว่า 100           100 ครัวเรือน สามารถลดการใช้     

  พระบรมโอรสธิราชสยาม   ครัวเรือน           ขึ้นไป สารเคมีในพืชผักลง     

  มงกุฎราชกุมาร                       

  (ขอรับการอุดหนุน)                       

                          

7 ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุนใน 1. เกษตรกรปลูกพืช   15,000       เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  แทนการใช้สารเคมี การผลิตทางการ ปลอดภัย จ านวน 30 ราย           30 ราย สามารถลดการใช้     

  (ขอรับการอุดหนุน) เกษตร               สารเคมีในพืชผักลง     

                          

8 จัดต้ังศูนย์การจัดการศัตรู เพื่อให้เกษตรกรมี เกษตรกรมีความรู้ในการ   15,000       เกษตรกร เกษตรกรในต าบล ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  พืชชุมชน ความรู้ในการใช้ ใช้สารก าจัดศัตรูพืช           กลุ่มเปูาหมาย สามารถลดการใช้     

  (ขอรับการอุดหนุน) สารก าจัดศัตรูพืช             ท่ีร่วมโครงการ สารเคมีในพืชผักลง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          

 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

9 เพิ่มประสิทธิภาพคณะ เพื่อให้คณะกรรม 1. อบรมคณะกรรมการ     50,000     คณะกรรมการ กพสต.ได้ทราบ ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน 

  กรรมการพัฒนาสตรีต าบล การสตรีต าบลได้ พัฒนาสตรีต าบล (กพสต.)           จ านวน 30 คน บทบาทหน้าท่ี   อ าเภอและ 

  (กพสต.) แสดงศักยภาพการ จ านวน 30 คน             ของตน   จังหวัด/ 

  (ขอรับการอุดหนุน) บริหารจัดการ                   ต าบล 

                          

10 ส่งเสริมการเรียนรู้/การตาม เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ประชาชนได้เรียนรู้การ   100,000       ประชาชนท่ีร่วม ประชาชนเข้าใจ ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  ด าเนินชีวิตตามแนว ใช้หลักเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพแบบ           โครงการ การใช้ชีวิตแบบ     

  พระราชด าริ พอเพียงเป็นหลัก เศรษฐกิจพอเพียง             เศรษฐกิจ     

  (เศรษฐกิจพอเพียง) ในการด าเนินชีวิต               พอเพียง     

  (ขอรับการอุดหนุน)                       

      2. อบรมการด าเนินชีวิต   13,975       ประชากรกลุ่ม ประชาชนเข้าใจ ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน 

      ตามหลักเศรษฐกิจ           เปูาหมายท้ัง การใช้ชีวิตแบบ   อ.ก าแพงแสน 

      พอเพยีง จ านวน 35 คน           35 คน เศรษฐกิจพอพียง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          

 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

11 ส่งเสริมการปรัปรุงดินตาม เพื่อส่งเสริมให้เกษตร 1. เกษตรกร จ านวน 30      10,000     เกษตรกร เกษตรกรรู้จัก ส านักงานปลัด เกษตรอ าเภอ 

  แนวพระราชด าริ กรรู้จักการปรับปรุง ราย รู้จักการปรับปรุง           ท้ัง 30 คน การปรับปรุงดิน     

  (ขอรับการอุดหนุน) บ ารุงดินได้ด้วยตนเอง บ ารุงดินได้ด้วยตนเอง             ด้วยตนเอง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          

 
    2.3 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาขีดความ 1. อบรมอาสาสมัคร อช.     15,000     อาสาสมัคร อช. อช.มีความรู้ความ ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน 

  งานอาสาพัฒนาชุมชนสู่ สามารถอาสา จากหมู่บ้าน            ท้ัง 28 คน สามารถในการ   อ าเภอและ 

  วิถีแห่งความเกื้อกูล พัฒนาชุมชน (อช) จ านวน 28 คน           ได้รับการพัฒนา ปฏิบัติงานตาม   จังหวัด/ 

  (ขอรับการอุดหนุน)                 บทบาทหน้าท่ี   ต าบล 

                          

                          

2 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมการออม 1.ประชาชน หมู่ท่ี 1 - 7     20,000     ประชาชนท้ัง ประชาชนมีเงินออม ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน 

  ต าบลทุ่งกระพังโหม ให้กับประชาชน รู้จักการออม           7 หมู่ ได้ร่วม    อ าเภอและ 

  ในเขตหมู่ท่ี 1 - 7               กิจกรรการออม     จังหวัด/ 

                        ต าบล 

             

 
 
 
 

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

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

        
 

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          

 
    2.3 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
หน่วยงาน 

ที่ขอรบัเงิน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั อุดหนนุ 

3 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความ 1. คณะกรรมการหมู่บ้าน   20,000       คณะกรรมการ คณะกรรมการ ส านักงานปลัด สนงพัฒนา 

  คณะกรรมการหมู่บ้าน ใน เข้มแข็งให้กับคณะ หมู่ท่ี 1 - 7           ท้ัง 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านเกิดความ   ชุมชน 

  การสนับสนุนการจัดท าแผน กรรมการหมู่บ้าน               ได้รับการอบรม   อ าเภอ 

  ชุมชน/บูรณาการแผน                 การจัดท าแผน   ก าแพงแสน 

  ชุมชนระดับต าบล                       

                          

4 พัฒนากลุ่มสตรีต าบล เพื่องส่งเสริมการ 1.กลุ่มสตรีต าบลทุ่งกระพังโหม   13,975       กลุ่มสตรีท้ัง กลุ่มสตรี 35 คน ส านักงานปลัด พัฒนาชุมชน 

  ทุ่งกระพังโหมสู่ต้นแบบ ด าเนินชีวิตตามหลกั จ านวน 35 คน           35 คน ได้รับ สามารถถ่ายทอด   อ.ก าแพงแสน 

  การด าเนินวิถีชีวิตตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ             การพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ     

  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง               การด าเนินวิถีชีวิต     

                    ตามหลักปรัชญา     

                    เศรษฐกิจพอเพียง     

                    ให้กับประชาชน     

          33,975         และคนท่ัวไปได้     

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการปรับปรุงถนนปูผิว เพื่อปรับปรุงเส้นทาง เทพนคร  ซอย 1       3,200,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  จราจรใหม่ Overlay Asphalt การคมนาคม เทพนคร  ซอย 2           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  Concrete ถนนเทพนคร   เทพนคร  ซอย 3           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  ซอย 1 ,3 ,4 ,5 หมู่ที่ 1    เทพนคร  ซอย 5           ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                       

2 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อเพ่ิมช่องทาง ขนาดท่อ 1.20       1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  เลียบถนนเทพนคร จากบ้าน ระบายน้ า ระยะทาง 300 เมตร           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  นางสาววาสนา ศรีสุธรรม                มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
  ถึงบ้าน ส.ท.ประสิทธ์ิ  อ่อนศิริ               ใจต่อการแก้ไข     
   หมู่ที่ 1                ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        

3 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 720,000       500,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล. ถนนเช่ือมต่อ  การคมนาคมให้ดีขึ้น ยาว 200 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  ซอย 4 ถึง 5 เชื่อมต่อเทศบาล               มีความพึงพอ เดินทางและการ   

 ก าแพงแสน  หมู่ที่ 1           
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั 
รับผดิชอบ

หลัก 

4 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ถนนเดิมจาก 4 เมตร 240,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ถนน คสล. ขยายทางเทพนคร ซอย 5  การคมนาคมให้ดีขึ้น ขยายเพิ่มข้างละ 2 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  หมู่ท่ี 1   ยาว 200 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   

                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   

                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์   50,000       50,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ 2ข้างทาง กองช่าง 

  ไหล่ทาง หมู่ท่ี 1 ภูมิทัศน์ให้เกิด 2  ข้างทาง            ของประชาชน ได้รับการปรับปรุง   

    ความสวยงาม             มีความพึงพอ เกิดความสะอาด   

                  ใจต่อการปรับ และสวยงาม   

                  ปรุงภูมิทัศน์     
                        

6 โครงการขยายไหล่ทาง เพื่อปรับปรุงเส้นทาง กว้างข้างละ 50 ซม.     100,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  พร้อมตีเส้นจราจร  การคมนาคม ยาว  50 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  บ้านรางพิกุล ซอย 2 หมู่ท่ี 2                มีความพึงพอ เดินทางและการ   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

7 โครงการก่อสร้างหูช้าง/ผนังกั้นน้ า เพื่อปรับปรุงเส้นทาง หูช้างเลียบคลอง     100,000     ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับ กองช่าง 
  เลียบคลองถนนเทพนคร บริเวณ การคมนาคม ถนนเทพนคร ซอย 2           ของการก่อสร้าง ความปลอดภัย   
  บ้านรางพิกุล ซอย 2 หมู่ที่ 2                หูช้างเลียบคลอง ในการคมนาคม   
                  ได้มาตรฐาน เพิ่มขึ้น   
                  ตามที่ก าหนด     
                        

8 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อเพ่ิมช่องทาง ขนาดท่อ 0.60 ซม.     1,000,000 500,000   ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  บ้านรางพิกุล ซอย 1 หมู่ที่ 2  ระบายน้ า ระยะทาง 250 เมตร           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
                  มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
                  ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        

9 โครงการท าถนนบดทับเส้นบ้าน เพื่อเพ่ิมเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร 30,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  นายขาว สุขชัยศรี หมู่ที่ 2 คมนาคม ยาว 80 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
                  มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   

        30000   1,100,000 500,000   ไป-มา มีความสะดวก   
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

10 โครงการกอ่สร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร     100,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงปูผิวจราจร Overlay  การคมนาคม ยาว 400 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  Asphal Concrete พร้อมตีเส้น                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  จารจร บ้านรางพกิุล  ซอย 2                 ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ที่ 2                ไป-มา มีความสะดวก   
                        

11 โครงการฝังท่อข้ามคลองทาง เพื่อเพ่ิมช่องทาง ความกว้าง 8 เมตร   200,000       ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  สาธารณะในเขตติดต่อกับ ระบายน้ า ยาว 15 เมตร           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  นางล าใย เตี๊ยกค า กับ              มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
  นายสุรินทร ์ปักเจรญิ หมู่ที่ 2               ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        

12 โครงการวางท่อระบายน้ า  เพื่อเพิ่มช่องทาง วางท่อขนาด        1,000,000   ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  จากปากซอยร้านใจดีคาแคร ์ ระบายน้ า 80 ซม.           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  สุดเขตบ้านนายขาว สุขชัยศร ี   ยาว 650 เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
  หมู่ที ่2                ใจต่อการแก้ไข     

          200,000 100,000 1,000,00   ปัญหาน้ าท่วมขัง     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์ เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์    100,000     100,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง กองช่าง 
  ข้างทาง  หมู่ที่ 2 ภูมิทัศน์ให้เกิด 2 ข้างทาง            ของประชาชน ได้รับการปรับปรุง   
    ความสะอาด ให้สะอาดสวยงาม           มีความพึงพอ เกิดความสะอาด   
    และสวยงาม             ใจต่อการปรับ และสวยงาม   
                  ปรุงภูมิทัศน์     
                        

14 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อให้น้ าไดไ้หล วางท่อระบายน้ า     300,000     ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  พร้อมบ่อพักข้างบ้าน สะดวกเพิม่ขึ้น พร้อมบ่อพักและหูช้าง            ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   

  นางล าใย เตี๊ยกค า พร้อมหูช้าง    ระยะทาง  20 ม.           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
   หมู่ท่ี 2               ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        

15 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร     1,300,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงปูผิวจราจร Overlay  เส้นทางการ ยาว 650 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  Asphal Concrete  คมนาคม             มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  เส้นโปร่งพรหม 3 หมู่ท่ี 3               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   

          100,000 1,600,000   100,000 ไป-มา มีความสะดวก   
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

16 โครงการเปิดถนนสายบ้าน เพื่อเพ่ิมเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร       500,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  นางสาวสมร  ปิ่นทอง หมู่ที่ 3  คมนาคม ยาว 140 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
                  มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
17 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเพิ่มเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   350,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ถนนคสล. เส้นบ้านนางประนม จันทา คมนาคม ยาว 105 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  (แยกบ้านนางส้มล้ิม เรืองวร)  หมู่ท่ี 3               มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
18 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อเพิ่มเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร   490,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ถนนคสล.เส้นบ้านนางสมจันทร์ จันทา คมนาคม ยาว 170 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  หมู่ท่ี 3               มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสญัจร ขนส่งผลผลติ   
          840000   500,000   ไป-มา มีความสะดวก   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

19 โครงการท าหูช้าง พร้อมวางท่อ  เพื่อเพิ่มช่องทาง ท่อขนาด 1 เมตร 200,000         ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  ระบายน้ า เส้นโรงานไทแมท  ระบายน้ า จ านวน 12 ท่อน           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
   หมู่ท่ี 3   ยาวข้างละ 2 เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
                  ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        
20 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์      100,000     ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง กองช่าง 
  2 ข้างทางหมู่ท่ี 3 ภูมิทัศน์ให้เกิด 2 ข้างทาง            ของประชาชน ได้รับการปรับปรุง   

    ความสะอาด ให้สะอาดสวยงาม           มีความพึงพอ เกิดความสะอาด   
    และสวยงาม            ใจต่อการปรับ และสวยงาม   
                  ปรุงภูมิทัศน์     
                        

21 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร  1,500,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน  การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 5 เมตร             ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายเหล็งเฮียง แซ่ล้อ หมู่ท่ี 3    ยาว 600 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
            

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

22 โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร       100,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  นายสมหมาย เดชปูอง หมู่ท่ี 3  ทางคมนาคมท่ีดี ยาว 100 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

                  มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
23 โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร       500,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  บ้านนางสมนึก ท่าน้ าต้ืน ถึงบ้าน ทางคมนาคมท่ีดี ยาว 450 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  ผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ หมู่ท่ี 3                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
24 โครงการเปิดถนนสาธารณะ เส้นบ้าน เพื่อให้ประชาชนม ี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 30,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  นายวินัย ประทุมทอง หมู่ท่ี 3 ทางคมนาคมที่ด ี ยาว 300 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

                  มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
            

 
 

แบบ ผ. 02 

81 



82 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให้ประชาชนม ี ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 368,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เหล็ก คสล. เส้นบ้านนางโสภา หงี่อ้น ทางคมนาคมที่ด ี ยาว 150 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  หมู่ท่ี 3               มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. เพื่อให้น้ าไดไ้หล ท่อระบายน้ า      500,000     ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  พร้อมบ่อพักซอยโรงกลึง สะดวกเพิม่ขึ้น ขนาด 1 เมตร           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  (เส้นบ้านสมนึก ท่าน้ าตื้น)     ระยะทาง 200 เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   

   หมู่ที่ 3   พร้อมบ่อพัก           ใจต่อการแก้ไข     
                 ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        
27 โครงการขยายไหล่ทางเข้าบ้าน เพื่อให้ประชาชน ขยายไหล่ทาง   600,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  นายประยรู ถิ่นโพธิ์วงษ์ หมู่ที่ 3 มีเส้นทางการ  ข้างละ 1 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
    คมนาคมที่สะดวก             มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        368,000 600,000 500000     ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

28 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน  เพื่อปูองกันการ เขื่อนกันดิน คสล.   500,000       ร้อยละ 100  - พื่อปูองกันการ กองช่าง 
  คสล.เส้นบ้าน อ.ศิร ิ แก่นสุข พังทลายของดิน ระยะ 40 เมตร           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  ถึงบ้านนายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ                เขื่อนกันดิน คสล.  -ปูองกันถนน   
  หมู่ที่ 4               ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   
                  ตามท่ีก าหนด     
                        

29 โครงการกอ่สร้างเขื่อนกันดิน  เพื่อปูองกันการ เขื่อนกันดิน คสล.       1,500,000   ร้อยละ 100  - พื่อปูองกันการ กองช่าง 
  พร้อมหูชา้งคสล. เส้นบ้าน พังทลายของดิน ระยะ 130 เมตร           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  นายสว่าง คีรีเรอืง ถึงบ้าน                เขื่อนกันดิน คสล.  -ปูองกันถนน   
  นายเย้ือน มีเข็มสุพรรณ                 ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   
  หมู่ที่ 4               ตามท่ีก าหนด     
                        

30 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร       1,000,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล. เส้น  การคมนาคม ยาว 300 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  บ้าน อ.ศิริ  แก่นสุข ถึงบ้าน                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายเยื้อน  มีเข็มสุพรรณ                 ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 4       500,000   2,5000   ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

31 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร       1,400,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้าน  การคมนาคม ยาว 350 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นางเขียว ตรีสุคนธ์   หมู่ท่ี 4                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   

                        
32 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อเพิ่มเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร   500,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. บ้าน  คมนาคม ยาว 140 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นางจันที ตรีแจ่มจันทร์                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  หมู่ท่ี 4               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                 ไป-มา มีความสะดวก   
                        
33 โครงการปักเข็มปูองกันดินพังทลาย  เพื่อปูองกันถนนพัง ขนาดกว้าง 1 เมตร 250,000         ร้อยละ 100  - พื่อปูองกันการ กองช่าง 
  เส้นบ้านนางจันที  ตรีแจ่มจันทร์    ยาว 50 เมตร           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  หมู่ท่ี 4               เขื่อนกันดิน คสล.  -ปูองกันถนน   
                 ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   
        250,000 500,000   1,400,000   ตามท่ีก าหนด     

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

34 โครงการขยายถนนเส้นปากทางเข้าวัด เพื่อปรับปรุงเส้น ผิวจราจร   5,820,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  หนองขามจนสุดเขต อบต.ทุ่งกระพังโหม ทางการคมนาคม กว้าง 7 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  เชื่อมต่อหมู่ท่ี 2 ทุ่งขวาง (ของบ อบจ.)   ยาว 1,470 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   

                        
35 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร 900,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ถนน คสล. เส้นวัดหนองขาม ถึงบ้าน การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นางเทียน บุตรดี หมู่ท่ี 4   ยาว 300 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                 ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                 ไป-มา มีความสะดวก   
                        
36 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร 600,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน  การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 4 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  นางเกศสินี ตรีสุคนธ์  ถึงบ้าน   ยาว 250 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายอุกฤษฎ์ยศ ตรีสุคนธ์               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 4               ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

37 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร 570,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 4 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  นางบัวผัน ทองคงหาญ  หมู่ท่ี 4   ยาว 240 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
38 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจร    500,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน  การคมนาคม กว้าง 4 เมตร            ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายสมนึก อรุณเลิศ   หมู่ท่ี 4    ยาว 200 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   

                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร 350,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เลียบคลองส่งน้ าสายวัดหนองขาม  การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 4 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  เส้นบ้านนายจักรพงษ์ ลาวัณย์วิสุทธิ์    ยาว 270 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
   หมู่ท่ี 4               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        920,000 500000       ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

40 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร 480,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล.  การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 4 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  จากปากทางทับมะเขือ ถึงบ้าน    ยาว 200 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายวินัย เนียมพันธ์ หมู่ท่ี 4               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
41 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร     1,500,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. จากถนนเส้น  การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  หนองขาม ถึงบ้าน    ยาว 500 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายทวีป วิไลประเสริฐ                 ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 4                ไป-มา มีความสะดวก   
                        
42 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรจร     600,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. จากบ้าน การคมนาคมให้ดีขึ้น กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายส าเลียง มัจฉา ถึงถนน   ยาว 200 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  มาลัยแมน หมูท่ี่ 4               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        480,000   2,100,000     ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

43 โครงการเปิดถนนสาธารณะ ถนนใหม่ เพื่อให้ประชาชนมี ผิวจราจร   300,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เลียบคลองพร้อมลงหินคลุกบดอัด ทางคมนาคมท่ีดี กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  จากบ้านอ.ศิริ แก่นสุข ถึงบ้าน   ยาว 250 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายเยื้อน มีเข็มสุพรรณ หมู่ท่ี 4               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
44 โครงการเปิดถนนสาธารณะใหม่ เพื่อให้ประชาชนมี ผิวจราจร       500,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เลียบคลองส่งน้ า จากถนนบ้าน ทางคมนาคมท่ีดี กว้าง  4  เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  นายเท้ง ตรีธัญญา ถึงคลองชลประทาน   ยาว 460 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  พร้อมวางท่อระบายน้ า และสะพาน   วางท่อขนาด 1.20 ม.           ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  ข้ามคลองส่งน้ า หมู่ท่ี 4   จ านวน 12 ท่อน           ไป-มา มีความสะดวก   
                        
45 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์          100,000 ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง กองช่าง 

  และพัฒนาไหล่ทาง หมู่ท่ี 4 ภูมิทัศน์ให้เกิด 2 ข้างทาง            ของประชาชน ได้รบัการปรับปรุง   
    ความสะอาด ให้สะอาดสวยงาม           มีความพึงพอ เกิดความสะอาด   
    และสวยงาม            ใจต่อการปรับ และสวยงาม   
          300,000   500000 100000 ปรุงภูมิทัศน์     

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

46 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อให้น้ าได้ไหล ท่อระบายน้ า   400,000       ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  จากบ้าน ดร.ธงชัย มาลา ถึงคูระบายน้ า สะดวกเพิ่มขึ้น ขนาด 40 ซม.           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  นายส าเลียง  มัจฉา หมู่ท่ี 4   พรอ้มบ่อพัก           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
      ระยะทาง             ใจต่อการแก้ไข     
       331  เมตร           ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                       
47 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อให้น้ าได้ไหล ท่อระบายน้ า     300,000     ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  จากบ้าน น.ส.กาญจนา อังสุพาณิชย์ สะดวกเพิ่มขึ้น ขนาด 40 ซม.           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  ถึงบ้านนายทวีป วิไลประเสริฐ หมู่ท่ี 4   พร้อมบ่อพัก           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
      ระยะทาง 250 เมตร           ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        
48 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อให้น้ าได้ไหล 1. จากอู๋ศรีศิริวัฒน์        1,000,000   ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 

  เลียบถนนมาลัยแมน หมู่ท่ี 4 สะดวกเพิม่ขึ้น ถึงร้านดอนซากค้าวัสดุ           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
      ระยะทาง  317 เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
      ท่อระบายน้ า            ใจต่อการแก้ไข     
      ขนาด 1 เมตร   400,000 3000 10   ปัญหาน้ าท่วมขัง     

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

      2. จากร้านดอนซากค้าวัสดุ         1,500,000 ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
      ถึงปั๊มเอสโซ่เก่า            ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
      ระยะทาง  793   เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไมท่่วมขัง   
      ท่อระบายน้ า ขนาด 1 เมตร           ใจต่อการแก้ไข     

                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     
                        
49 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก เพื่อให้น้ าไดไ้หล ท่อระบายน้ าขนาด 40 ซม.       400,000   ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 

  จากบ้าน อ.เพ็ญประภา  เกรอด สะดวกเพิม่ขึ้น พร้อมบ่อพัก ยาว 200 ม.           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  ถึงบ้านนางจีราภา คงมานัส  หมู่ท่ี 4               มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   

                  ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     

                        
50 โครงการปูยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีต เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 320,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ทางเข้า รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม หมู่ท่ี 5 เส้นทาง ยาว 185 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
    การคมนาคม             มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        320000    400000 1,500,00 ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

แบบ ผ. 02 

90 



91 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

          
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

51 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง 
เพื่อปรับปรุง
เส้นทาง ผิวจราจร     500,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ถนนแอสฟัลก์ติกคอนกรีต จากแยก การคมนาคม กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  โลตัสเอกเพรส สุดถนนซอย 4  หมู่ท่ี 5   ยาว 260 เมตร           มีความพึงพอ เดนิทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

52 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร        2,800,000      ร้อยละ 80 มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง 
  พ้ืนที่อาคารขนาดไม่น้อยกว่า 18x34 ม. อาคาร อเนกประสงค์           ของประชาชน จัดกิจกรรม   
  ลานคอนกรีตกว้าง  21 ม. ยาว  37 ม.  อเนกประสงค์  จ านวน 1 หลัง            มีความพึงพอ ให้ประชาชน   

  หนา 0.15 ซม.  หมู่ท่ี 5                 ใจต่อสถานท่ี     
                  จัดกิจกรรม     
                        
53 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้ในการเก็บ ห้องเก็บของ /       1,200,000   ร้อยละ 80  - มีสถานท่ีส าหรับ กองช่าง 
  กว้าง 6 ม.ยาว 36 ม.หรือมีพื้นท่ีใช้สอย เอกสารต่างๆ  ห้องประชุมส าหรับ           ของประชาชน จัดกิจกรรมให้กับ   
  216 ตรม.   หมู่ท่ี 5   ของทางราชการ จัดกิจกรรม และ           มีความพึงพอ ประชาชน   

      จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ            ใจต่อสถานท่ี  -มีที่จัดเก็ยอุปกรณ์   
            3,300,000 1200000   จัดกิจกรรม     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

54 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร   240,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน เส้นทางการ กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายอ าพร โทงแก้ว ถึงบ้าน คมนาคม ยาว 50 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   

  นายเสมี่ยน ทองบ่อมะกรูด                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 5                 ไป-มา มีความสะดวก   
                        
55 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร       1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. จากแยก  เส้นทางการ กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  หนองปลาไหล -หนองตาล คมนาคม ยาว 450 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   

  ถึงบ้านนายไสว แสนค า                 ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 5                 ไป-มา มีความสะดวก   
                        
56 โครงการปรับปรุงถนนงาน เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร       2,500,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปูผิวจราจรOverlay Asphalt  เส้นทางการ กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  Concrete บริเวณถนน  คมนาคม ยาว 550 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  หน้า อบต.ทุ่งกระพังโหม                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ท่ี 5                ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

57 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน เพื่อปูองกันการ เขื่อนกันดิน คสล.     1,000,000 1,000,000   ร้อยละ 100  -เพื่อปูองกันการ กองช่าง 
  คสล. บริเวณหน้าโรงาน LNR พังทลายของดิน ระยะ 200 เมตร           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  ถึงประตูระบายน้ า หมู่ท่ี 5               เขื่อนกันดิน คสล.  -ปูองกันถนน   
                  ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   

                  ตามท่ีก าหนด     
                        
58 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร       800,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนนคสล. เส้นบ้าน เส้นทาง กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายดอกไม้ พิมพา  หมู่ท่ี 5 การคมนาคม  ยาว 400 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        
59 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อเพิ่ม ผิวจราจร 180,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน เส้นทาง กว้าง 3 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นางสาวเอื้ออารีย์ ลาวัณย์วิสุทธิ์  การคมนาคม ยาว 70 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   

  จนสุดเขต หมู่ท่ี 5                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        180000   1,000,000 1,800,000   ไป-มา มีความสะดวก   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

60 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อเพิ่มเส้นทาง ผิวจราจร 400,000 400,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล.เส้นบ้าน การคมนาคม กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  นายอ าพร โทงแก้ว ถึงบ้าน   ยาว 400 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  นายเสมี่ยน ทองบ่อมะกรูด               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ที่ 5                ไป-มา มีความสะดวก   
                        
61 โครงการขยายถนนคอนกรีต เพื่อปรับปรุง ขยายถนน 705,600 500,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เสรมิเหล็ก คสล. บริเวณ เส้นทาง ผิวข้างละ 1 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  ซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล  การคมนาคม   ยาว 600 เมตร           มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  ถึงแยกสมาคม (เส้นบ้าน                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  อ าพร โทงแก้ว) หมู่ที่ 5                ไป-มา มีความสะดวก   
                        
62 โครงการเปิดถนนใหม ่ เพื่อเพิ่มเส้นทาง ผิวจราจร     200,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เส้นบ้านน.ส.กาหลง สูงรุ่ง  การคมนาคม กว้าง 3 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  ถึงบ้านนายรัตน ์ขันทองดี    ยาว 270 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  หมู่ที่ 5                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        1,105,60 900,000 200000     ไป-มา มีความสะดวก   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

63 โครงการวางท่อระบายน้ า เพื่อให้น้ า วางท่อระบายน้ าหน้า     1,800,000     ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  จากหน้าอบต.ทุ่งกระพังโหม   ได้ระบาย อบต. ถึงถนนหนองปลาไหล           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  ถึงถนนหนองปลาไหล-หนองตาล  สะดวกขึ้น  - หนองตาล ท่อขนาด            มีความพึงพอ  -ปูองกันน้ าท่วมขัง   
  หมู่ที่ 5    Ø 1 ม. ยาว 510  ม.           ใจต่อการแก้ไข     
                  ปัญหาน้ าท่วมขัง     

                        
64 โครงการก่อสร้างถนน  เพื่อเพิ่มเส้นทาง ผิวจราจร         300,000 ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง 

  คสล.เส้นบ้านนางส าเภา  การคมนาคม กว้าง 4  เมตร             มีเส้นทางการ   
  รอดเหม้น  หมู่ทื่ 5   ยาว  200 เมตร              คมนาคมเพ่ิมขึ้น   
                        
65 โครงการเปิดถนน เส้นบ้าน เพื่อเพิ่มเส้นทาง ผิวจราจร   500,000       ถนน 1 เส้น ประชาชน กองช่าง 

  นางสมบัติ วงษ์จ าปา ถึงบ้าน  การคมนาคม กว้าง 5 เมตร             มีเส้นทางการ   
  นายเชิด มีสา  หมู่ท่ี 6   ยาว 800 gมตร              คมนาคมเพ่ิมขึ้น   

                        
66 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร       1,000,000   ร้อยละ 80 ประชาชนเดินทาง   
  ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน  เส้นทางก กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน สะดวก ปลอดภยั กองช่าง 

  นายน าชัย แสงจันทร์   หมู่ท่ี 6  ารคมนาคม  ยาว 500 เมตร            มีความพึงพอใจ     
 
 
 

แบบ ผ. 02 

95 



96 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

67 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร         6,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ถนนแอสฟัลก์ตกิคอนกรีต บริเวณทาง เส้นทาง กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  เข้าสุสานฮ่วงกักถึงหลังวัดหนองปลาไหล การคมนาคม  ยาว 1,200 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  เช่ือมต่อโรงเรียนวัดหนองปลาไหล               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
  หมู่ที่ 6                ไป-มา มีความสะดวก   
                        
68 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ปรับปรุง เพื่อปรับปรุง ผิวจราจร         3,200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ถนนคสล.เส้นบ้านนางสมบัติ วงษ์จ าปา เส้นทาง กว้าง 5 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  ถึงบ้านนายเชิด มีสา หมู่ที ่6  การคมนาคม  ยาว 800 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

69 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเริ่มจาก เพือ่ปูองกัน ความยาว  500,000 800,000 500,000 500,000   ร้อยละ 100  - เพื่อปูองกันการ กองช่าง 
  หนองปลาไหล-หนองตาล จนถึงเขต ดินพังทลาย ระยะทาง           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  หมู่ที่ 2 ทุ่งขวาง พร้อมซ่อมแซมถนน   400 เมตร            เขื่อนกันดิน คสล.  -ปูองกันถนน   
  บางจุดที่ช ารุด หมู่ที่ 6               ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   
        500,000 800,000 500,000 500000 9,200,000 ตามที่ก าหนด     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

70 โครงการท าดาดคอนกรีต  เพื่อปูองกันดินพัง ท าดาดคอนกรีต     300,000     ร้อยละ 100  - เพื่อปูองกันการ กองช่าง 
  หลังบ้านนายทวี เฮี้ยงเจียม  ทลาย ระยะ 50 เมตร           ของการก่อสร้าง พังทลายของดิน   
  หมู่ท่ี 6                ดาดคอนกรีต  -ปูองกันถนน   
                  ได้มาตรฐาน ทรุดตัว   
                  ตามท่ีก าหนด     
                        
71 โครงการก่อสร้างประตู เพื่อปูองกันการ ก่อสร้างประต ู   350,000       ร้อยละ 80  - มีทางระบายน้ า กองช่าง 
  เปิด - ปิดน้ าพร้อมหูช้าง  พังทลายของดิน เปิด - ปิด น้ า           ของประชาชน ท่ีไหลผ่านสะดวก   
  ซอยบ้านนายน าชัย แสงจันทร์   ขนาด Ø 0.80 เมตร           มีความพึงพอ  - น้ าไม่ท่วมขัง   
  หมู่ท่ี 6   พร้อมหูช้าง             ใจต่อการแก้ไข  -ประชาชนมีน้ าใช้   
                 ประตูระบายน้ า ในฤดูแล้ง   

                        
72 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อพัฒนาเส้นทาง ผิวจราจร 1,140,000         ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 

  ปรับปรุงถนนแอสฟัลก์ติกคอนกรีต  การคมนาคม กว้าง 6 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  ถนนเชื่อมต่อถนนสาธารณะ   ยาว 380 เมตร            มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  เข้าหมู่บ้าน สายวังน้ าเขียว หมู่ท่ี 7               ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        1,140,000 350000 300,000     ไป-มา มีความสะดวก   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

73 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 30,000 50,000       ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ปรับปรุงถนน คสล. เส้นบ้าน การคมนาคมให้ดีขึ้น ยาว 15 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   

  หลังคาแดง(ทาวว์เฮา)เชื่อมต่อกับ               มีความพึงพอ เดินทางและการ   
  วังน้ าเขียว  หมู่ท่ี 7                ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อเพิ่มเส้นทางการ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร     100,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  เส้นบ้านนางมะลิวัลย์ อินทร์ไทร  คมนาคม ยาว 80 เมตร           ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  หมู่ท่ี 7  เชื่อมต่อ  อบต.วังน้ าเขียว               มีความพึงพอ เดินทางและการ   

                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
                  ไป-มา มีความสะดวก   
                        

75 โครงการขยายถนนช่วงโค้งศาลา  เพื่อให้ประชาชน 1. ขยายถนนช่วงโค้งศาลา     50,000     ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองช่าง 
  ประชาคม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  มีความสะดวก ประชาคม            ของประชาชน ปลอดภัยในการ   
  2 ฝั่ง หมู่ท่ี 7                มีความพึงพอ เดินทางและการ   
                  ใจต่อการสัญจร ขนส่งผลผลิต   
        30,000 50,000 150000     ไป-มา มีความสะดวก   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

76 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์  เพื่อปรับปรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์  100,000     100,000   ร้อยละ 80 ภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง กองช่าง 
  2 ข้างทาง ถนนสาธารณะ ภูมิทัศน์ให้เกิด 2 ข้างทาง           ของประชาชน ได้รับการปรับปรุง   
  หมู่ที่ 7  ความสะอาด ให้สะอาดสวยงาม            มีความพึงพอ เกิดความสะอาด   
    และสวยงาม             ใจต่อการปรับ และสวยงาม   
                  ปรุงภูมิทัศน์     
                        
77 โครงการลงหินคลุก/ลูกรัง/ เพื่อให้ประชาชนม ี 1. ลงหินคลุก/ลูกรัง/ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  -การเดินทาง กองช่าง 

  หินกรวด  ถมดิน ในเขตต าบล  ทางคมนาคมที่ด ี หินกรวด            ของประชาชนมี สะดวกปลอดภัย   
  หมู่ที่ 1 - 7    หมู่ที่ 1 - 7            ความพึงพอใจต่อ  -การขนส่งผลผลิต   
                  การสัญจรไป -มา สะดวกรวดเร็ว   
                        
  โครงการขุดลอกคลอง เพื่อขุดลอกคูคลอง 1. ขุดลอกคลอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  -มีแหล่งน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
78 สาธารณะประโยชน์ในเขต ที่ตื้นเขิน สาธารณะประโยชน์           ของประชาชน อุปโภคบริโภค   

  ต าบลหมู่ที่ 1 - 7    หมู่ที่ 1 - 7             ทั้ง 7 หมู่บ้าน  -ส่งเสริมการเกษตร   
                 มีความพึงพอใจต่อ ในด้านต่างๆ   
                  การขุดลอกคูคลอง  -มีน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

79 โครงการก าจดัวัชพืชคลอง เพื่อก าจัดวัชพืช 1.ก าจัดวัชพืชคลอง 150,000 150,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80  -คลองระบายน้ า กองช่าง 
  สาธารณะประโยชน์ทั้งต าบล  ในคลองสาธารณะ สาธารณะ           ของประชาชน มีความสะอาด   
  หมู่ที่ 1 - 7 ประโยชน ์ หมู่ที่ 1 - 7            ทั้ง 7 หมู่บ้าน  - ปูองกันปัญหา   
                  มีความพึงพอใจต่อ น้ าท่วมในฤดูฝน   
                  การก าจัดวัชพืช  -ส่งเสริมการเกษตร   
                    ในด้านต่างๆ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด   -เพื่อใช้บันทึก ติดตั้งกล้องวงจรปิด   200,000       ร้อยละ 80  -เพิ่มความปลอดภัย ส านักงานปลัด 
  พร้อมเครื่องบันทึกภาพและ เหตกุารณ์ต่างๆ จ านวน 4 จุด 4 ตัว           ของประชาชน ต่อร่างกายและ   
  อุปกรณ์ติดตั้ง  หมู่ท่ี 1 และเป็นหลักฐาน ถนนเทพนคร            มีความพึงพอใจต่อ ทรัพย์สิน   
      ซอย 1  ซอย 2            การติดตั้งกล้อง ของประชาชน   
      ซอย 3 ซอย 4            วงจรปิด     
                        

2 โครงการเนินสะดุด  -เพื่อชะลอ 1. เนินสะดุด 15,000         ร้อยละ 80  - สามารถปูองกัน กองช่าง 
  จุดท่ี 1 เส้นบ้านผู้ใหญ่ ความเร็วของรถ จ านวน 2 จุด           ของประชาชน การเกิดอุบัติของ   
  พยอม อ่อนศิริ  -เพื่อลดอุบัติเหตุ พร้อมปูายเตือน            มีความพึงพอใจต่อ ประชาชนท่ีสัญจร   
  จุดท่ี 2 หลังบ้าน               การติดตั้งเนินสะดุด ไป - มา ลงได้   
  นายจ าลอง บัวเรือง  หมู่ท่ี 3                      
            

3 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน ระยะทาง 100,000         ร้อยละ 80  -ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง 
  จากบริเวณแท็งค์น้ าใหม่  ได้เข้าถึงไฟฟูา ยาว 283 เมตร            ของประชาชน  - มีความปลอดภัย   
  บ้านนางโสภา หงี่อ้น ถึงปากทาง  สาธารณะอย่าง             กลุ่มเปูาหมาย ในชีวิตและทรัพย์สิน   
  บ้านนายพงษ์พันธ์ แก้วเลื่อนมา  ท่ัวถึง             ได้เข้าถึงไฟฟูา  -การเดินทางสะดวก   
  หมู่ท่ี 3                สาธารณะอย่าง และปลอดภัย   

 
 
 

แบบ ผ. 02 

101 



102 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

4 โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปา เพื่อให้ประชาชน 1. สร้างหอถัง 1,500,000         ร้อยละ 80  -ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
  หมู่บ้านและวางท่อเมนประปา ได้มีน้ าใช้อย่าง น้ าประปา หมู่ท่ี 3            ของประชาชน อุปโภคบริโภค   
  พร้อมเครื่องกรองน้ าหมู่บ้าน  ท่ัวถึง จ านวน 1 ถัง            กลุ่มเปูาหมาย  - แก้ไขปัญหาขาด   
  หมู่ท่ี 3                มีน้ าประปาใช้ แคลนน้ าในฤดูแล้ง   
                  อย่างทั่วถึง     
                       

5 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ติดตั้งเสาไฟฟูา 100,000         ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับ กองช่าง 
  พร้อมโคมไฟหลังเต่า รับความปลอดภัย พร้อมโคมไฟหลังเต่า           ของประชาชน ความปลอดภัย   
  ตรงวงเวียนหนองขามเล็ก ในการเดินทาง ตรงวงเวียน            มีความพึงพอใจต่อ ในชีวิตและทรัพย์สิน   
  หมู่ท่ี 4    หนองขามเล็ก            การติดตั้งเสาไฟฟูา  -การเดินทางสะดวก   
                  พร้อมโคมไฟ และปลอดภัย   
                        
6 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อมโคม เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ติดตั้งเสาไฟฟูา 100,000         ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับ กองช่าง 

  ไฟหลังเต่าปากทางทับมะเขือ  รับความปลอดภัย พร้อมโคมไฟหลังเต่า           ของประชาชน ความปลอดภัย   
  หมู่ท่ี 4  ในการเดินทาง ปากทางทับมะเขือ            มีความพึงพอใจต่อ ในชีวิตและทรัพย์สิน   

                  การติดตั้งเสาไฟฟูา  -การเดินทางสะดวก   
        1,700,000         พร้อมโคมไฟ และปลอดภัย   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

7 โครงการก่อสร้างหอถังน้ าประปา เพื่อให้ประชาชน 1. สร้างหอถัง 1,500,000         ร้อยละ 80  -ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ กองช่าง 
  หมู่บ้านและวางท่อเมนประปา ได้มีน้ าใช้อย่าง น้ าประปา  หมู่ท่ี 4            ของประชาชน อุปโภคบริโภค   
  พร้อมเครื่องกรองน้ าหมู่บ้าน  ท่ัวถึง จ านวน 1 ถัง            กลุ่มเปูาหมาย  - แก้ไขปัญหาขาด   
  หมู่ท่ี 4                มีน้ าประปาใช้ แคลนน้ าในฤดูแล้ง   
                  อย่างทั่วถึง     
                        
8 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อใช้บันทึกเหตุ- 1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด       500,000   ร้อยละ 80  -เพิ่มความปลอดภัย ส านักงานปลัด 
  พร้อมเครื่องบันทึกภาพและ การณ์ต่างๆและเป็น จ านวน 8 กล้อง           ของประชาชน ต่อร่างกายและ   
  อุปกรณ์ติดตั้งท่ีท าการ  อบต. หลักฐาน             มีความพึงพอใจต่อ ทรัพย์สิน   
  ทุ่งกระพังโหม หมู่ท่ี 5                การติดตั้งกล้อง ของประชาชน   
                  วงจรปิด     
                        
9 โครงการเนินสะดุดเส้นทางเข้า เพื่อชะลอความเร็ว เนินสะดุด 45,000         ร้อยละ 80  - สามารถปูองกัน กองช่าง 

  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล  ของรถ จ านวน 5 จุด           ของประชาชน การเกิดอุบัติของ   
  จ านวน 5 จุดพร้อมปูายเตือน   พร้อมปูายเตือน            มีความพึงพอใจต่อ ประชาชนท่ีสัญจร   
  หมู่ท่ี 6               การติดตั้งเนินสะดุด ไป - มา ลงได้   

            
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

10 โครงการติดตั้งกระจกมุมสะท้อน เพื่อปูองกันและลด กระจกมุมสะท้อน 30,000         ร้อยละ 80  - สามารถปูองกัน กองช่าง 
  จ านวน 4 บาน หมู่ท่ี 6 อุบัติเหตุ จ านวน 4 บาน            ของประชาชน การเกิดอุบัติของ   
                  มีความพึงพอใจต่อ ประชาชนท่ีสัญจร   
                  การติดตั้งกระจก ไป - มา ลงได้   
                  มุมสะท้อน     
                        

11 โครงการก่อสร้างเนินสะดุด  เพื่อปูองกันและ เนินสะดุด     20,000     ร้อยละ 80  - สามารถปูองกัน กองช่าง 
  บริเวณหน้าบ้าน ลดอุบัติเหตุ จ านวน  2  จุด           ของประชาชนท่ีมี การเกิดอุบัติของ   
  ผช.อุบล จวงสอน  หมู่ท่ี 6                ความพึงพอใจต่อ ประชาชนท่ีสัญจร   

                  การติดตั้งเนินสะดุด ไป - มา ลงได้   
                        
12 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  เพื่อใช้บันทึกเหตุ- กล้องวงจรปิด    200,000       ร้อยละ 80  -เพิ่มความปลอดภัย ส านักงานปลัด 

  พร้อมเครื่องบันทึกภาพและ การณ์ต่างๆและเป็น จ านวน 4 ตัว            ของประชาชน ต่อร่างกายและ   
  อุปกรณ์ติดตั้งเส้นบ้าน หลักฐาน             มีความพึงพอใจต่อ ทรัพย์สิน   

  นายน าชัย แสงจันทร์ หมู่ท่ี 6                การติดตั้งกล้อง ของประชาชน   
                  วงจรปิด     

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล  เพื่อให้ประชาชน 1. เจาะบ่อบาดาล       2,500,000     ร้อยละ 80  -ประชาชนมีน้ าไว้ใช ้ กองช่าง 
  ขนาด  Ø 6 น้ิว  ลึกไม่น้อยกว่า  มีน้ าประปาใช้อย่าง หมู่ท่ี 7            ของประชาชน อุปโภคบริโภค   
  150 มตร และก่อสร้าง  ท่ัวถึง จ านวน 1 ถัง           กลุ่มเปูาหมาย  - แก้ไขปัญหาขาด   
  หอถังน้ าประปา ขนาด               มีน้ าประปาใช้ แคลนน้ าในฤดูแล้ง   
  30 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ                อย่างทั่วถึง     
  เมนประปา  หมู่ท่ี 7                       
            

14 โครงการเพิ่มความปลอดภัย เพื่อติดตั้งปูายเตือน 1. ติดตั้งปูาย 100,000     300,000   ร้อยละ 80  -อ านวยความสะดวก กองช่าง 
  บนท้องถนนท้องถนน  ต่างๆให้ครอบคลุม บอกซอยใน           ของประชาชน ในเดินทางส าหรับ   
  ในเขตต าบล หมู่ท่ี 1 - 7    หมู่ท่ี 1 - 7            มีความพึงพอใจต่อ ประชาชนที่เดินทาง   
                  การติดตั้งปูายเตือน ไป - มา    

                  ปูายบอกซอย  -ช่วยลดอุบัติเหต ุ   
                    ตามแยกตา่งลงได้   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

15 โครงการไฟกระพริบไฟเตือน เพื่อปูองกันและ 1. ไฟกระพรบิไฟเตือน   400,000       ร้อยละ 80  -ช่วยลดอุบัติเหตุ กองช่าง 
  หมู่ท่ี 1 - 7   ลดอุบัติเหตุทางถนน หมู่ท่ี 1 จ านวน 1 จุด           ของพื้นท่ีท้ัง  บนท้องถนนในการ   
      หมู่ท่ี 2 จ านวน 2 จุด           7 หมู่บ้าน  เดินทางสัญจรไป-มา   
      หมู่ท่ี 3 จ านวน 3 จุด           ได้รับการติดต้ัง ของประชาชน   
      หมู่ท่ี 4 จ านวน 5 จุด           ไฟกระพริบไฟเตือน ตามแยกต่างลงได้   
      หมู่ท่ี 5 จ านวน 4 จุด                 
      หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด                 
      หมู่ท่ี 7 จ านวน 2 จุด                 
      2. ติดไฟกระพริบไฟเตือน     100,000     ร้อยละ 80  -ช่วยลดอุบัติเหตุ กองช่าง 
      หมู่ท่ี 2 จ านวน 2 จุด           ของพื้นท่ีท่ีได้รับ บนท้องถนนในการ   
                  การติดตั้ง เดินทางสัญจรไป-มา   
                  ไฟกระพริบไฟเตือน ของประชาชน   
                   ตามแยกต่างลงได้   
            
      3. เพิ่มจุดตดิตั้งไฟกระพรบิ       400,000   ร้อยละ 80  -ช่วยลดอุบัติเหตุ กองช่าง 
      ไฟเตือน  หมู่ท่ี 1 - 7           ของพื้นท่ีท้ัง  บนท้องถนนในการ   

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

16 โครงการเพิ่มจุดเสียงไร้สาย เพื่อให้ประชาชน 1. เพิ่มจุดเสียงไร้สาย 400,000 500,000       ร้อยละ 80  - ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด 
  ในเขตต าบลหมู่ท่ี 1 - 7 ได้รับรู้ข่าวสาร หมู่ท่ี 1 จ านวน 1 จุด           ของพื้นท่ีท้ัง 7 หมู่ ทราบข่าวสาร   
    ทางราชการ หมู่ท่ี 2 จ านวน 1 จุด           ได้รับการติดต้ัง อย่างทั่วถึง   
      หมู่ท่ี 3 จ านวน 2 จุด           เสียงไร้สายครบ     
      หมู่ท่ี 4 จ านวน 3 จุด           ตามแผน     
      หมู่ท่ี 5 จ านวน 2 จุด                 
      หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด                 
      หมู่ท่ี 7 จ านวน 1 จุด                 
                        
17 โครงการติดตั้งไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง 500,000 200,000 200,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  -ประชาชนได้รัน กองช่าง 
  สาธารณะรายทางในเขต รับความปลอดภัย รายทางในเขตต าบล           ของประชาชนท่ีมี  ความปลอดภัย   
  ต าบลหมู่ท่ี 1 - 7  ในการเดินทาง หมู่ท่ี 1 - 7           ความพึงพอใจต่อ ในชีวิตและทรัพย์สิน   
                  การติดตั้งไฟฟูา  -การเดินทางสัญจร   
                  สาธารณะรายทาง สะดวกและปลอดภัย   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

18 โครงการซ่อมแซมไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ซ่อมแซมไฟฟูา 500,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80  -ประชาชนได้รัน กองช่าง 
  สาธารณะรายทางในเขต รับความปลอดภัย สาธารณะรายทาง           ของพื้นท่ีท้ัง 7 หมู่  ความปลอดภัย   
  ต าบลหมู่ท่ี 1 - 7  ในการเดินทาง ในเขตต าบล            ได้รับการซ่อมแซม ในชีวิตและทรัพย์สิน   
      หมู่ท่ี 1 - 7            ไฟฟูาสาธารณะ  -การเดินทางสัญจร   
                    สะดวกและปลอดภัย   
                        

19 โครงการขยายเขตไฟฟูา เพื่อให้ประชาชน 1. ขยายเขตไฟฟูา 300,000 800,000 800,000  300,000 300,000 ร้อยละ 80  -ประชาชนมีไฟฟูาใช้ กองช่าง 
  สาธารณะในเขตต าบล ได้เข้าถึงไฟฟูา สาธารณะในเขต           ของประชาชน  - มีความปลอดภัย   
  ทุ่งกระพังโหม  สาธารณะอย่าง ต าบลทุ่งกระพังโหม           กลุ่มเปูาหมาย ในชีวิตและทรัพย์สิน   
  หมู่ท่ี 1 - 7  ท่ัวถึง หมู่ท่ี 1 - 7            ได้เข้าถึงไฟฟูา  -การเดินทางสะดวก   
                  สาธารณะอย่าง และปลอดภัย   
                  ท่ัวถึง     
                        

20 โครงการสนับสนุน เพื่อสนับสนุน 1. จัดซ้ือเครื่องมือ  250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  -มีวัสดุและครุภัณฑ์ กองช่าง 
  กิจการประปา  วัสดุอุปกรณ์ในการ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจการ           ของวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอและมีคุณภาพ   
  ในเขตต าบล ปฏิบัติงาน ประปา เช่น สารกรองน้ า           สามารถจัดหาได้ พร้อมใช้งานเสมอ   
 หมู่ท่ี 1 - 7   ซัมเมอร์ส คีมเทปวัดระยะ      ตามแผน   
      เครื่องวัด ฯลฯ           
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         

 
   3.3 แผนงานการพาณิชย์ 

         
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที ่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการวางท่อเมนประปา  เพื่อให้ประชาชน 1. วางท่อเมนประปา  100,000         ร้อยละ 80  -ประชาชนมนี้ าไว้ใช ้ กองช่าง 
  เส้นบ้านนายเชิด มีสา หมู่ที่ 6 ได้มีน้ าใช้อย่าง ระยะ 600 เมตร           ของประชาชน อุปโภคบริโภค   
  ระยะ 600 เมตร ทั่วถึง             กลุ่มเปูาหมาย  - แก้ไขปัญหาขาด   
                  มีน้ าประปาใช ้ แคลนน้ าในฤดูแล้ง   
                  อย่างทั่วถึง     
                        
2 โครงการเปลี่ยน/วางท่อเมน เพื่อให้ประชาชน 1. ปรับปรุงท่อเมน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80  -ประชาชนมนี้ าไว้ใช ้ กองช่าง 
  ประปาในหมู่บ้านจากขนาด  ได้ใช้น้ าท่ีประปา ประปาหมู่ที่ 1 - 7           ของพื้นทั้ง 7 หมู่ อุปโภคบริโภค   
  2 น้ิว เป็น 3 น้ิวในเขต ที่แรงขึ้น             ได้รับการปรับปรุง  - น้ าไหลแรงขึ้น   
  ต าบลหมู่ท่ี 1 - 7                ท่อเมนประปา     
                        
3 โครงการเครื่องกรองน้ าส าหรับ เพื่อให้ประชาชน 1. เปลี่ยนสารกรองน้ า  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ใช้ กองช่าง 

  น้ าประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 - 7 ได้ใช้น้ าท่ีสะอาด เพื่อให้ได้น้ าท่ีมีคุณภาพ           ของพื้นทั้ง 7 หมู่ น้ าที่สะอาดในการ   
    ในการอุปโภค ในการอุปโภค - บริโภค           ได้รับการเปลี่ยน อุปโภค-บริโภค   
    บริโภค หมู่ท่ี 1 - 7      สารกรองน้ าที่ม ี     
             คุณภาพและได ้     
             มาตรฐาน     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อให้ประชาชนได้ 1. จัดการแข่งขันกีฬา 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 นักกีฬาได้ ประชาชนมี ส านักงานปลัด 

  ประจ าต าบล ของอบต. ออกก าลังกาย ประจ าต าบล ของอบต.           ออก าลังกาย สุขภาพร่างกาย   

                    ท่ีแข็งแรง   

            

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม เพื่อให้ประชาชนได้ 1. ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักกีฬาได้ ประชาชนมี ส านักงานปลัด 

  การแข่งขันกีฬารายการ ออกก าลังกาย การแข่งขันกีฬารายการ           ออก าลังกาย สุขภาพรา่งกาย   

  ต่างๆ    ต่างๆ              ท่ีแข็งแรง   

                        

3 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก เพื่อให้ประชาชนได้ 1. จัดซ้ือเครื่องออก     720,000 500,000 500,000 เครื่องออก ประชาชนมี ส านักงานปลัด 

  ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ก าลังกายประจ าหมู่บ้าน           ก าลังกาย สุขภาพร่างกาย   

  หมู่ท่ี 1 - 7   หมู่ท่ี 1 - 7      ประจ าหมู่บ้าน ท่ีแข็งแรง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

4 โครงการศึกษาดูงานของ เพื่อเพิ่มพูน 1.อบรม/ศึกษาดูงานของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุได้รับ ส านักงานปลัด 

  ชมรมผู้สูงอายุ  ความรู้ ชมรมผู้สูงอายุ            ความรู้ใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ   

  อบต.ทุ่งกระพังโหม ของผู้สูงอายุ                ท่ีเพิ่มขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการรณรงค์ปูองกัน เพื่อให้ประชาชนรู้จัก อบรม/รณรงค์ให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนไม่ ผู้เข้าอบรมมี กองสธ./ 

  ควบคุมโรคไข้เลือดออก วิธีการปูองกันโรคฯ การปูองกันโรค           เป็นโรคไข้ ความรู้ในการ สปสช. 

  และไข้ซิก้า   ไข้เลือดออกและไข้ซิก้า           เลือดออกและ ปูองกันโรคฯ   

                  ไข้ซิก้า     

                        

2 โครงการรณรงค์ปูองกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จัก อบรม/รณรงค์ให้ความรู้     5,000 5,000   อุบัติเหตุใน ผู้เข้าอบรมมี กองสธ. 

  อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน  วิธีการในการปูองกัน การปูองกันอุบัติเหตุใน            โรงเรียน และ ความรู้ในการ   

  และในชุมชน อุบัติเหตุ บ้านโรงเรียนและในชุมชน           ชุมชนลดลง ปูองกันอุบัติเหตุ   

                        

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุมี อบรม/ให้ความรู้สุขภาพ     
      
10,000  

      
10,000  

      
10,000  ผู้สงูอายุมี ผู้สูงอายุท่ีเข้า กองสธ./ 

  ช่องปากผู้สูงอายุ สุขภาพช่องปากท่ีดี ช่องปากผู้สูงอายุ      สุขภาพช่อง อบรมมีสุขภาพ สปสช. 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

4 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ 1. อบรม/ศึกษาดูงานของ   40,000   40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมได้ ผู้เข้าอบรมมี กองสธ. 

  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อาสาสมัครรักษ์โลก อาสาสมัครรักษ์โลก           รับความรู้ ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   

                        

5 โครงการส่งเสริม เพื่อให้ประชาชนได้ จัดอบรมให้ความรู้การใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรมได้ ผู้เข้าอบรมมี กองสธ. 

  การคัดแยกขยะเพื่อ รู้จักประโยชน์ของขยะ การคัดแยกขยะ            รับความรู้ ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   

  ชุมชนสะอาดปราศจาก  หมู่ท่ิ 1 - 7                 

   โรคภัย  หมู่ท่ี 1 - 7                     

                        

6 โครงการขยะสร้างบุญ เพื่อปลูกฝังจิตส านึก 1. บริจาคขยะในต าบล     3,000 3,000 3,000 จ านวนขยะ ผู้ด้อยโอกาสและ กองสธ. 

    ให้รู้จัดคุณค่าของขยะ น าไปขายช่วยเหลือผู้ด้อย           ท่ีน ามาบริจาค ผู้ปุวยติดเตียง   

    และรู้จักการแบ่งบันให้ โอกาสและผู้ปุวยติดเตียง             ได้รับการช่วย   

    ผู้อื่น ในต าบล             เหลือ   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

7 โครงการสัตว์ปลอดโรค  เพื่อปูองกันโรคพิษ ฉีดยาปูองกันโรคพิษสุนัข 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 คนและสัตว์ สัตว์ปลอดโรค กองสธ. 

  คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า  สุนัขบ้าและแมว ให้กับสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้าน            ปลอดภัย คนปลอดภัย   

  ตามพระปณิธาน ศ.ดร. ในต าบล หมู่ท่ี 1 - 7 หมู่ท่ี 1 - 7           จากโรค จากโรคพิษ   

  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูา                 สุนัขบ้า   

  จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร                     

  ราชกุมารี                     

                        

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมี 1. ส่งเสริมสุขภาพ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมี ผู้สูงอายุ กอง สธ./สปสช. 

  ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 - 7 สุขภาพร่างกายท่ี ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 - 7      สุขภาพท่ี มีร่างกายท่ี   

    แข็งแรง        แข็งแรง แข็งแรง   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

9 โครงการอบรมให้ความรู้ใน เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 1. อบรมผู้ปกครองใน   5000       เด็กมีสุขภาพ เด็กมีสุขภาพท่ี กอง สธ./สปสช. 

  การดูแลสุขภาพในเด็ก ร่างกายท่ีแข็งแรง การดูแลเด็ก           ท่ีแข็งแรง ดีเพ่ิมขึ้น   

                        

10 โครงการสนับสนุนจัดตั้ง เพื่อเพิ่มจัดตั้งระบบ 1. สนับสนุนจัดตั้งระบบ       100,000   ระบบการ ประชาชนได้รับ กอง สธ./สปสช. 

  ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน การแพทย์ฉุกเฉิน           แพทย์ฉุกเฉิน ความปลอดภัย   

                    ท่ีเพิ่มขึ้น   

                        

11 โครงการจัดซ้ือรถกู้ชีพ เพื่อจัดซ้ือรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1. จัดซ้ือรถกู้ชีพฉุกเฉิน         1,200,000 ซ้ือรถกู้ชีพ ประชาชนได้รับ กอง สธ./สปสช. 

  ฉุกเฉินระดับเบื้องต้น (FR) ระดับเบื้องต้น (FR) ระดับเบื้องต้น (FR)           ฉุกเฉิน ความปลอดภัย   

  พร้อมอุปกรณ์    พร้อมอุปกรณ์             ท่ีเพิ่มขึ้น   

  จ านวน 1 คัน                     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

12 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรม 1. สุขภาพดี ชีวีมีสุข 500 500 500 500 500 สุขภาพนักเรียน นักเรียนมี ศพด. วัดหนองปลาไหล 

    พัฒนาสุขภาพของ               สุขภาพ /สปสช. 

    นักเรียนให้แข็งแรง               ร่างกายท่ีดี    

                        

13 โครงการศูนย์ปลอดโรค เพื่อผู้ปกครองนักเรียน 1. ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 10,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ศูนย์ปลอดโรค นักเรียนมี ศพด. วัดหนองปลาไหล 

    มีความรู้ในการปูอง               สุขภาพ /สปสช. 

    กันโรค               ร่างกายท่ีดี    

                        

14 โครงการสองมือของหนู เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ 1.กิจกรรมสองมือของหนู 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนนักเรียน นักเรียนมีพัฒนา ศพด. วัดหนองปลาไหล 

  ก็ท าได้ ท่ีเหมาะสมกับวัย ก็ท าได้           ท่ีร่วมกิจกรรม การท่ีดีขึ้น /สปสช. 

                        

15 โครงการปูองกัน เพื่อสอน/ฝึกหัดในการ 1.ครูผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก     50,000 50,000 50,000 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.วัดหนองปลาไหล 

  เด็กจมน้ า  ว่ายน้ าแก่ครูผู้ดูแลเด็ก ฝึกหัดในการว่ายน้ า      และเด็กเล็ก และเด็กเล็ก  /สปสช. 

    และเด็กเล็ก           มีทักษะในการ   

               ว่ายน้ า   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

16 โครงการแลกเปลี่ยน เพื่อให้คนพิการได้แลก 1. คนพิการได้รับความรู้       5,000   คนพิการมี คนพิการได้รับ ส านักงานปลัด 

  เรียนรู้กับคนพิการ เปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ           ความรู้ ความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น   

  และประสบการณ์                     

  ความพิการทุกประเภท                     

                        

17 ส ารวจสภาพแวดล้อม เพื่อให้คนพิการได้มี 1. คนพิการมีสภาพแวด     5,000     สภาพแวด คนพิการมี ส านักงานปลัด 

  ท่ีเอื้อต่อคนพิการทุก สภาพแวดล้อมท่ีดี ล้อมท่ีดี           ล้อมท่ีดี สภาพแวดล้อมท่ี   

  ประเภท                 ดีในการด าเนิน   

                    ชีวิต   

                        

18 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้ผู้น ามีศักยภาพใน 1. ผู้น าสามารถช่วยเหลือ     5,000     ผู้น าท่ีช่วย ผู้น าสามารถช่วย ส านักงานปลัด 

  ผู้น าเครือข่ายคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการ คนพิการได้           เหลือคนพิการ เหลือคนพิการได้   

  ระดับชุมชน                     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.2 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

19 โครงการท่ีปรึกษาอาชีพ เพื่อให้คนพิการได้มีท่ี 1. คนพิการ/ผู้ดูแล มี     5,000 5,000   อาชีพของผู้ ผู้ดูแล/คนพิการ ส านักงานปลัด 

  ส าหรับคนพิการและผู้ดูแล ปรึกษาด้านอาชีพ อาชีพเลี้ยงตนเอง           ดูแล และคน มีอาชีพท างาน   

                  พิการ     

                        

20 โครงการการสร้างความ เพื่อให้คนพิการได้เห็น 1. คนพิการเห็นคุณค่า     5,000 5,000   ผู้พิการเห็น คนพิการได้เห็น ส านักงานปลัด 

  ตระหนักในคุณค่าคนพิการ คุณค่าในตนเอง ในตนเอง           คุณค่าตนเอง คุณค่าในตนเอง   

                        

21 โครงการพระราชด าริท่ีเกี่ยว เพื่อให้ประชาชนใน จัดท าโครงการการด าเนิน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนมี ประชาชนมี กองสธ. 

  ข้องกับงานด้านสาธารณสุข ท้องถิ่นมีสุขภาพ งานตามแนวทางโครงการ      ความเข้าใจ สุขภาพร่างกาย   

  หมู่ท่ี 1 - 7  ร่างกายท่ีสมบูรณ์ พระราชด าริด้าน      เกี่ยวกับด้าน ท่ีดี   

    แข็งแรง สาธารณสุข หมู่ท่ี 1 - 7      สาธารณสุข     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
         ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม เพื่อให้เด็กได้มีส่วน 1.กิจการสภาเด็ก 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สภาเด็กและ เด็กมีส่วนร่วมใน ส านักงานปลัด 

  กิจกรรมสภาเด็กและ ร่วมในการเสนอ และเยาวชนต าบล           เยาวชน การเสนอความ   

  เยาวชนต าบลทุ่งกระพังโหม ความคิดเห็น ทุ่งกระพงัโหม              คิดเห็นท่ีเพิ่มขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.4 แผนงานงบกลาง 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการสนับสนุน เพื่อสมทบกองทุน 1. จ่ายเงินสะสมกองทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เงินสมทบ ทุกภาคส่วนมี กอง สธ./ 

  กองทุนหลักประกัน หลัก ประกันสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ           กองทุน ส่วนร่วมใน สปสช.  

  สุขภาพ                 กิจกรรมสุขภาพ   

                    ท่ีเพิ่มขึ้น   

                          

2 โครงการส่งเสริม เพื่อการดูแลคุณภาพ 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 3,500,000 3,800,000 4,000,000 4,100,000 4,200,000 ผู้สูงอายุได้ ผู้สูงอายุได้มี ส านักงานปลัด 

  สวัสดิการเบี้ยยังชีพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตต าบล      รับเบี้ยยังชีพ สวัสดิการท่ีเพิ่ม   

  ผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 1 - 7            ขึ้น   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.4 แผนงานงบกลาง 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

3 โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อดูแลคุณภาพชีวิต 1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 52,000 52,000 800,000 810,000 820,000 คนพิการ/ผู้ คนพิการ/ผู้ ส านักงานปลัด 

  เบี้ยยังชีพคนพิการและ คนพิการและผู้ด้อย คนพิการ           ด้อยโอกาสได้ ด้อยโอกาสได้   

  ผู้ด้อยโอกาส หมู่ท่ี 1 - 7 โอกาส             รับเบี้ยยังชีพ มีสวัสดิการ   

      2. สงเคราะห์ผู้ยากไร้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000       

      และผู้ด้อยโอกาส                 

                        

      3. สงเคราะห์ราษฎร์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000       

      ผู้ปุวยเอดส์                 

                        

4 โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่ เพื่อส่งเสริมผู้ดูแลให้มี 1. อบรมผู้ดูแลให้ได้รับ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ดูแลมีศักย คนพิการ ผู้สูง ส านักงานปลัด 

  ผู้ท่ีดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ความรู้ ความรู้ ในการดูแล           ภาพท่ีเพิ่มขึ้น อายุ ผู้ด้อยโอกาส   

  และผู้ด้อยโอกาส   คนพิการ ผูสู้งอายุ             ได้รับการดูแลท่ี   

      และผู้ด้อยโอกาส             เพิ่มขึ้น   

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.5 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการปูองกันแก้ไขและ เพื่อเพิ่มกิจกรรมในการ 1. ค่ายบ าบัดผู้ติด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ติดยาเสพติด ประชาชน ส านักงานปลัด/ 

  ต่อต้านยาเสพติด ปูองกันและแก้ปัญหา ยาเสพติด           ได้เข้ารับการ ห่างไกลจาก กรมส่งเสริม 

  ต าบลทุ่งกระพังโหม ยาเสพติด             บ าบัด ยาเสพติด การปกครอง 

      2. ส่งเสริมอาชีพ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000      ส่วนท้องถิ่น  

      แก่ผู้บ าบัด                 

                        

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและ 1. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ     100,000 100,000 100,000 กิจกรรม ประชาชนได้ ส านักงานปลัด 

  วันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ อนุรักษ์ไว้ซ่ึง /วันสงกรานต์           วันผู้สูงอายุ/ ร่วมอนุรักษ์ไว้ซ่ึง  

    ขนบธรรมเนียม             วันสงกรานต์ ขนบธรรมเนียม  

    ประเพณีอันดี               ประเพณีอันดี  

            

            

            

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

1 โครงการปูองกันความ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 1. จัดต้ังศูนย์วิทยุ       150,000   ศูนย์วิทยุ ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด 

  ปลอดภัยในชีวิตและ ให้กับประชาชน คมนาคม และขอจัดสรร           1 ศูนย์ มี ความปลอดภัย   

  ทรัพย์สิน   คลื่นความถี่จากอบต.           ความพร้อม ท่ีเพิ่มขึ้น   

                  ปฏิบัติงาน     

      2. ตรวจตราและเฝูา       30,000         

      ระวังในชีวิตและทรัพย์                 

      ของประชาชน                 

                        

2 โครงการตั้งด่านตรวจตรา เพื่อให้ประชาชนได้รับ 1. ตั้งด่านตรวจตราใน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด 

  ในเทศกาลต่างๆ ความปลอดภัย เทศกาลต่างๆ           ความปลอดภัย ความปลอดภัย   

                   ท่ีเพิ่มขึ้น   

            

            

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 

3 โครงการฝึกซ้อมระงับ เพื่อเตรียมความพร้อม 1. ฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย       25,000   พนักงานฝึก ประชาชนได้รับ ส านักงานปลัด 

  อัคคีภัย ในการระงับอัคคีภัย             ซ้อมระงับ ความปลอดภัย   

                  อัคคีภัย ท่ีเพิ่มขึ้น   

                        

4 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้อปพร.มีศักยภาพ 1. อบรมเพิ่มศักยภาพ 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 อปพร.ท่ีเข้า อปพร.มีศักยภาพ ส านักงานปลัด 

  อาสาสมัครปูองกันฝุาย ท่ีเพิ่มขึ้น อาสาสมัครปูองกันฝุาย           รับการฝึก ท่ีเพิ่มขึ้น   

  พลเรือน (อปพร.)   พลเรือน (อปพร.)                 

                        

5 โครงการอบรมเสริมสร้าง เพิ่อให้พนักงานปูองกัน 1. อบรมเสริมสร้าง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พนักงานปูอง พนักงานปูองกัน สนง.ปูองกัน ฯ 

  ศักยภาพชุมชนด้านการ มีศักยภาพท่ีเพิ่มขึ้น ศักยภาพชุมชนด้านการ           กันท่ีเข้าอบรม มีความรู้ท่ีเพิ่มขึ้น จ.นครปฐม/ 

  ปูองกันและบรรเทา   ปูองกันและบรรเทา               ส านักงานปลัด  

  สาธารณภัย โดยอาศัย   สาธารณภัย โดยอาศัย                 

  ชุมชนเป็นฐาน (CBORM)   ชุมชนเป็นฐาน (CBORM)                 

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

         

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
        ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 

   

 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม 

         

 
    4.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
6 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การปูอง เพื่อเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ใน 1. สายส่งน้ าดับเพลิง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 สายดับเพลิง จ านวนสายดับ ส านักงานปลัด 
  กันและบรรเทาสาธารณภัย การปูองกันฯ ขนาด 1.5 น้ิว และขนาด           ขนาด 1.5 เพลิงที่เพิ่มขึ้น   
  (นโยบายผู้บริหาร)   2.5 จ านวนอย่างละ             น้ิว 1 ม้วน     
      2 ม้วน ยาว 20 ม.           ขนาด 2.5 น้ิว     
      พร้อมข้อต่อสวมเร็ว           2 ม้วน     
                        

      2. ท่อดดูน้ าดับเพลิง 4,000 4,000 10,000     ท่อดูดน้ าดับ ท่อดูดน้ าดับเพลิง ส านักงานปลัด 
      (ท่อดูดตัวหนอนภายใน           เพลิง 1 เส้น    
      เนื้อยางมีขดลวดสปริง)                 
      ขนาด 3 น้ิว                  
      จ านวน 1 เส้น                 
                        

      3. ถังดับเพลิงชนิดผง   10,000   10,000 10,000 ถังดับเพลิง ถังดับเพลิง ส านักงานปลัด 
      เคมีแห้ง ขนาด15 ปอนด์      10 ถัง     
      จ านวน 10 ถัง            
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 1. อบรมสัมมนาอาสา   10,000       อาสาสมัคร ประชาชนม ี กอง สธ. 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ สมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม           20 คน สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น   
    สิ่งแวดล้อม  ประจ าต าบล                 
                        
2 โครงการปลูกต้นไม้ในท่ี เพื่อให้สภาพแวดล้อม 1. ปลูกต้นไม้ในที ่   30,000       สภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะ กอง สธ. 
  สาธารณะ ในเขตอบต. ในเขต อบต.ดีขึ้น สาธารณะ ในเขตอบต.           ที่ดี มีต้นไม้ที่เพิ่มขึ้น   
  หมู่ที่ 1 - 7                     
                        
3 โครงการจดัท าปูายณณรงค ์ เพื่อให้ประชาชนได ้ 1. จัดท าปูายณณรงค ์ 15,000         ปูายประชา ประชาชนไดต้ระ กอง สธ. 
  ประชาสมัพันธ์สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ประชาสมัพันธ์           สัมพันธ์ หนักถึงความส าคญั   
      สิ่งแวดล้อม             ของสิ่งแวดล้อม   
            

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
4 โครงการจดัภูมิทัศน์ใหห้มู ่ เพื่อให้ประชาชนมีต้นไม ้ 1. จัดภูมิทัศน์ให้หมู ่ 30,000         สภาพแวดล้อม ทรัพยากร กอง สธ. 
  บ้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจ าครอบครัว บ้านน่าอยู่อย่างยั่งยืน           ที่ด ี ธรรมชาติที่เพิม่   
  1 ต้น 1 ครอบครัว   1 ต้น 1 ครอบครัว             ขึ้น   
                        
5 โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้ประชาชนม ี 1. ส่งเสริมและพัฒนา       30,000   สภาพแวดล้อม ทรัพยากร กอง สธ. 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมท่ีด ี คุณภาพสิ่งแวดล้อม           ที่ด ี ธรรมชาติที่เพิม่   
                    ขึ้น   
                          
6 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ/ เพื่อให้ประชาชนทราบ 1. หมู่บ้านปลอดขยะ/ 50,000         จ านวนขยะ หมู่บ้านมีจ านวน กอง สธ. 
  ถนนปลอดขยะ ถึงการรักษาความ ถนนปลอดขยะ             ขยะที่ลดลง   
  สะอาด          

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 

127 



128 
 
 
 

รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
7 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร 1. อนุรักษ์ทรัพยากร   50,000 50,000 30,000 30,000 สภาพแวดล้อม จ านวนทรัพยากร กอง สธ. 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและ ธรรมชาติและสิ่งแวด           ที่ด ี ธรรมชาต ิ   
    สิ่งแวดล้อม  ล้อมในต าบล             ที่เพ่ิมขึ้น   
            

8 รณรงค์การคัดแยกขยะ เพื่อคัดเลือกขยะ 1. ประชาชนสามารถ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การคัดแยก จ านวนขยะ กอง สธ. 
  โดยใช้หลัก 3 RS และการ ให้ถูกต้อง ใช้ประโยชน์จากขยะ           ขยะที่ถูกต้อง ที่แยก   
  ก าจัดขยะอันตราย   ที่แยกได ้                 
                          
9 โครงการก าหนดจุดทิ้งขยะ เพื่อให้ประชาชน 1. ก าหนดจุดทิ้งขยะ 28,000         หมู่ละ 1 จุด ประชาชนมีจุดทิ้ง กอง สธ. 
  อันตราย หมู่ละ 1 จุด มีจุดทิ้งขยะอันตราย อันตราย หมู่ละ 1 จุด             ขยะอันตรายทุก   
                    หมู่บาน   
            

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.1 แผนงานสาธารณสุข 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
10 โครงการทุ่งกระพังโหม  เพื่อเพ่ิมกิจกรรมการ 1. ประชาชนร่วมกันด ู 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สภาพแวดล้อม ประชาชนมีการ กอง สธ. 
  รักใส่ใจ สิ่งแวดล้อม  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม แลทรัพยากรธรรมชาต ิ           ต าบลทุ่งกระพัง การดูแลทรัพยา   
  ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา   และสิ่งแวดล้อม           โหม กรธรรมชาติและ   
                    สิ่งแวดล้อม ที ่   
                    เพิ่มขึ้น   
                        

11 โครงการรักษาความ เพิ่อให้ประชาชนมีการ 1. การรักษาความ 50,000         ความสะอาด สภาพพื้นที่ใน กอง สธ. 
  สะอาดและความเป็น รักษาความสะอาดใน สะอาดและความเป็น           ในต าบล ต าบลมคีวาม   
  ระเบียบเรียบร้อยของ ต าบล ระเบียบเรียบร้อยของ             สะอาดที่เพิม่ขึ้น   
  สาธารณะในต าบล   สาธารณะในต าบล                 
  บ้านเมืองและถนน   บ้านเมืองและถนน                 
            

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.2 แผนงานเคหะชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการรักษาทรัพย์สิน เพื่อทราบแนวเขต 1. รังวัดสอบแนวเขตที ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แนวเขตที ่ ได้ทราบจ านวน ส านักงานปลัด/ 
  สาธารณะประโยชน์ของรัฐ ที่เป็นประโยชน์ หรือทางสาธารณ           ชัดเจน ที่สาธารณะที ่ กองช่าง  
    ในการด าเนิน ประโยชน ์             เพิ่มขึ้น   
  การของ อบต.ที่เพิ่มขึ้น          
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
   

 
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

         
 

    5.3 แผนงานบริหารทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการส่งเสริมแหล่ง เพื่อให้ประชาชน 1. จัดท าปูายรณรงค ์       10,000   ปูายรณรงค ์ จ านวนปูาย ส านักงานปลัด 
  ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ได้ทราบสถานท่ี จังหวัดนครปฐม           แหล่งท่องเที่ยว ณรงค์ท่ีเพิ่มขึ้น  
    ท่องเที่ยวท่ีเพิ่ม               สถานท่ีท่องเที่ยว  
            
            
            
            
            
            
            
            

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการเพิ่มศักยภาพของ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน 1. จัดเวทีประชาคม 50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 การมีส่วนร่วม ประชาชนมีส่วน ส านักงานปลัด 
  ชุมชน หมู่ท่ี 1 - 7 ร่วมในการเสนอความคิด หมู่บ้าน/ต าบล           ของประชาชน ร่วมในการเสนอ   
    เห็นต่างๆ               ความคิดเพิ่มขึ้น   
                        
2 โครงการจัดท าปูายประชา- เพื่อใหป้ระชาชนได้รู้ถึง 1. จัดท าปูาย 150,000 150,000 50,000 10,000 10,000 ปูายประชา- จ านวนปูาย ส านักงานปลัด 
  สัมพันธ์การเลือกตั้งต่างๆ หน้าท่ีของตนในการมา ประชาสัมพันธ์           สัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ท่ี   
    เลือกตั้ง การเลือกตั้งต่างๆ              เพิ่มขึ้น   
                        
3 โครงการจัดให้มีการเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มาใช้ 1. จัดให้มีการเลือกตั้ง 150,000 200,000 300,000 100,000 100,000 ประชาชนมา จ านวนประชาชน ส านักงานปลัด 
  ผู้บริหารท้องถิ่นและ สิทธิในการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ           ใช้สิทธิเพ่ิมขึ้น ออกมาใช้สิทธิ   
  สมาชิกสภาท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น             เพิ่มขึ้น   
 กรณีต าแหน่งว่าง   กรณีต าแหน่งว่าง         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
4 โครงการให้ความรู้กฏหมาย เพื่อใหผู้้เข้าอบรมได้รับ 1. ส่งพนักงาน 5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 พนักงานเข้า พนักงานมีความรู้ ส านักงานปลัด 
  ปปช./สตง. กับการท างาน ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย เข้าอบรมกับ           อบรมกับปปช. ท่ีเพิ่มขึ้น   
  ท้องถิ่น ปปช./สตง. ปปช./สตง.                  
                        
5 โครงการจัดท าเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มชิองทางใน 1. จัดท าเว็บไซต์   20,000 5,000 5,000 5,000 เว็บไซต์อบต. ประชาชน ส านักงานปลัด 

  อบต.ทุ่งกระพังโหม การประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งกระพังโหม             สามารถเข้าถึง   
    ข้อมูลข่าวสารของอบต.               ข้อมูลข่าวสาร   

                    ทางราชการได้   
                        
6 โครงการให้ความรู้เรื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับถึง อบรมให้ความรู้       20,000 20,000 ศูนย์ยุติธรรม ปัญหาของ ส านักงานปลัด 
  ศูนย์ยุติธรรมในต าบล ขั้นตอนการร้องทุกข์ ศูนย์ยุติธรรมในต าบล           ประจ าต าบล ประชาชนได้รับ   
                    การแก้ไข   
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
7 โครงการเพิ่มศักยภาพ เพื่อเพิ่มความรู้ 1. อบรม/สัมมนาเพ่ิม 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้บริหาร/ ผู้บริหาร,บุคลากร ส านักงานปลัด 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  ให้ผู้บริหาร ศักยภาพ คณะผู้บริหาร           พนักงาน มีความรู้ท่ีเพิ่ม   
  สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงาน มีความรู้ท่ี สมาชิกสภาท้องถิ่น             มากขึ้น   
  พนักงานส่วนต าบล เพิ่มขึ้น ผู้น าท้องถิ่น/ข้าราชการ                 
  พนักงานจ้าง และกลุ่มต่างๆ   พนักงานจ้าง                 
                        
8 โครงการส่งเจ้าท่ีเข้าอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ 1. ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเจ้าหน้าท่ี พนักงานมีความ ส านักงานปลัด 
  ตามหลักสูตรที่หน่วยงาน พนักงาน             อบรม ปีละ  รู้ที่เพ่ิมขึ้น   
  จัดขึ้น               1 คน     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
9 โครงการจดัซื้อจัดหาครภุัณฑ ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน 1. ที่ล้างจาน จ านวน 1 ชุด 10,000         ที่ล้างจาน พนักงานมีวัสด ุ ส านักงานปลัด 
  เครื่องมือเครื่องใช้และ การปฏิบัติงาน               อุปกรณ์ในการ   
  อุปกรณ์ในส านักงาน   2. เครื่องเข้าเล่ม/เย็บเลม่ 15,000         เครื่องเข้า ปฏิบัติงาน   
      กระดูกง ูพร้อมกระดูกงู           กระดูกง ู     
                        
      3. จัดซื้อตู้กระจกบาน 7,000         ตู้กระจกบาน     
      เลื่อน ขนาด 4 ฟุต            เลื่อน     
      จ านวน 2 ตู ้                 
                        
      4. จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 8,000         ตู้บานเลื่อนทึบ     
      ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
      5. เครื่องพิมชนิดเลเซอร ์ 20,000         เครื่องพิมพ์ พนักงานมีวัสด ุ ส านักงานปลัด 
      จ านวน 1 เครื่อง           ชนิดเลเซอร ์ อุปกรณ์ในการ   
                    ปฏิบัติงาน   
      6. เครื่องส ารองไฟ 15,000         เครื่องส ารองไฟ     
      จ านวน 5 เครื่อง                
                        
      7. เครื่องท าน้ าร้อน - เย็น 26,000         เครื่องท าน้ า     
      จ านวน 1 เครื่อง            ร้อน-เย็น     
                        
      8 เก้าอี้ท างานในส านักงาน 20,000         เก้าอี้ท างาน     
      จ านวน 3 ตัว                 
                        
      9. จัดท าเว็บไซตส์ านักงานฯ 30,000         เว็บไซต ์     

 
 
 

แบบ ผ. 02 

136 



137 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   10. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ต   21,000       เครื่องคอม พนักงานมีวัสด ุ ส านักงานปลัด 
   บุ๊ค จ านวน 1 ชุด           พิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์ในการ   
                 ปฏิบัติงาน   
   11. โต๊ะผู้บริหาร  100,000         โต๊ะผู้บริหาร      
   จ านวน 5 ชุด                 
                     
   12.ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   16,500 16,500     ตู้เก็บเอกสาร     
   จ านวน 3 หลัง                 
                     
   13. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร   300,000       ปรับปรุง     
               ห้องผู้บริหาร     
   14. กล้องบันทึกวิดิโอ ความ   50,000       กล้องบันทึก     
   ละเอียดไม่น้อยกว่า 24           วิดิโอ     
   ล้านพิกเซล                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
    15. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ 13,100         จอรับภาพ พนักงานมีวัสดุ ส านักงานปลัด 
    ไฟฟูาขนาดเส้นทแยงมุม 120            ชนิดมอเตอร์ อุปกรณ์ในการ  
    น้ิว ราคา 10,400 บาท           ไฟฟูา ปฏิบัติงาน  
    เปลี่ยนแปลงเป็น13,100 บ.                
                     
    16. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจค 42,500         เครื่องมัลติมีเดีย    
    เตอร์ระดับ XGA ขนาด            โปรเจคเตอร์    
    4000Ansi Lumens จาก                
    ราคา58,000 บาท เปลี่ยน                
    แปลงเป็น 42,500บาท                
                     
    17. เครื่องคอมพิวเตอร์     46,000     เครื่องคอม    
    ส าหรับส านักงาน           พิวเตอร์    
   จ านวน 2 เครื่อง                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
    18. เครื่องพิมพ์Multifunction     8,000     เครื่องพิมพ์ พนักงานมีวัสดุ ส านักงานปลัด 
    แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง           แบบฉีดหมึก อุปกรณ์ในการ  
    ถังหมกึพิมพ์ (lnk Tank             ปฏิบัติงาน  
    Printer)  จ านวน 1 เครื่อง                
                     
    19. เก้าอี้ท างาน แบบมี     16,000     เก้าอี้ท างาน    
    พนักพิงและที่วางแขนสามารถ                
    ปรับขึ้นลงได้ จ านวน 4 ตัว                
                     
    20. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี     40,000     โทรศัพท์    
    แบบไร้สาย จ านวน 4 เครื่อง           เคลื่อนท่ี    
             

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
    21. เครื่องปรับอากาศ    86,800       เครื่องปรับ พนักงานมีวัสดุ ส านักงานปลัด 
    แบบแขวน            อากาศ อุปกรณ์ในการ  
    ขนาด 24,000 บีทียู             ปฏิบัติงาน  
    จ านวน 2 เครื่อง                
                     
    22. จัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล     868,000     รถบรรทุก พนักงานมีรถยนต์ ส านักงานปลัด 
    ขนาด 1 ตัน ปริมาตร           1  คัน ใช้ในการปฏิบัติ  
    กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า             งานราชการ  
    2,400 ซีซี หรือก าลัง                
    เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า                
   110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน                
    2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ                
    จ านวน 1 คัน         

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการจัดซ้ือ/จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1 ตู้เก็บเอกสารบาน 7,000         ตู้เก็บเอกสาร พนักงานมีวัสดุ กองช่าง 
  เครื่องมือเครื่องใช้ใน การปฏิบัติงาน เลื่อนกระจก จ านวน 1 ตู ้             อุปกรณ์ในการ  
  ส านักงาน                 ปฏิบัติงาน  
      2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 8,000         ตู้เก็บเอกสาร    
      กระจก จ านวน 1 ตู ้                
                       
      3 ตู้เก็บเอกสารบาน 10,000         ตู้เก็บเอกสาร    
      เลื่อนกระจกสูง                 
      จ านวน 1 ตู ้                
                       
      4 ปรับปรุงทาสีอาคาร 100,000         สีอาคาร อาคารมีความ  
      ส านักงาน           ส านักงาน สวยงามเพิ่มขึ้น  
             

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   5 เก้าอี้ส านักงาน 15,000         เก้าอี้ พนักงานมีวัสด ุ กองช่าง 
   จ านวน 5 ตัว             อุปกรณ์ในการ   
                 ปฏิบัติงาน   
   6 โต๊ะท างานเข้า 10,000         โต๊ะท างาน   กองช่าง 
   มุม ชุด 3 ช้ิน                  
   จ านวน 1 ชุด                 
                     
   7. ตู้เอกสาร บานเลื่อนกระจก   3,500       ตู้เอกสาร     
   ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้                 
   ราคา 3,500 บาท                 
                     

 
 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   9. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   11,000       ตู้เก็บเอกสาร พนักงานมีวัสดุ กองช่าง 
   จ านวน 2 ตู้ (มอก.)             อุปกรณ์ในการ  
                 ปฏิบัติงาน  
   10. โต๊ะผู้บริหาร  20,000         โต๊ะผู้บริหาร    
   จ านวน 1 ชุด                
                    
   11. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์   53,000       เครื่องพิมพ์ชนิด    
   หรือชนิด LED ขาวด า ขนาด           เลเซอร์    
   กระดาษ A3 จ านวน 1 เครื่อง                
                    
   12. กล้องถ่ายภาพน่ิง ระบบ   5,000       กล้องถ่าย    
   ดิจิตอล  จ านวน 1 ตัว      ภาพนิ่ง   

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   13. เครื่องคอมพิวเตอร์     46,000     เครื่องคอม พนักงานมีวัสดุ กองช่าง 
   ส าหรับส านักงาน           พิวเตอร์ อุปกรณ์ในการ  
   จ านวน 2 เครื่อง             ปฏิบัติงาน  
                    
   14. เครื่องพิมพ์       8,000   เครื่องพิมพ์    
   Multifunction            แบบฉีดหมึก    
   แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง                
   ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank                
   Printer)  จ านวน 1 เครื่อง                
                    
   15. โต๊ะคอมพิวเตอร์     4,200     โต๊ะคอมพิวเตอร์    
   จ านวน 1 ตัว         
                   

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   16. สว่านโรตารี อัตราการ     8,500     สว่านโรตารี พนักงานมีวัสดุ กองช่าง 
   กระแทก 0-4,000             อุปกรณ์ในการ  
   ครั้ง/นาที แรงกระแทก              ปฏบิัติงาน  
   0-3 จูล ก าลังไฟฟูา 800                
   วัตต์ จ านวน 1 ตัว                
                    
   17. เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้     11,000     เลื่อยยนต์ตัด    
   จ านวน 1 ตัว           กิ่งไม้    
                    
                    
   18. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี     10,000     โทรศัพท์    
   แบบไร้สาย           เคลื่อนท่ี   
   จ านวน 1 เครื่อง                

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
      19. เครื่องปรับอากาศ        48,100   เครื่องปรับ พนักงานมีวัสด ุ กองช่าง 
      แบบแขวน ขนาด 30,000           อากาศ  อุปกรณ์ในการ   
      บีทียู จ านวน 1 เครื่อง             ปฏิบัติงาน   
                        
2 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร 1. ปรับปรุงอาคาร/ส านักงาน   300,000 300,000     อาคาร อบต. กองช่าง 
  ส านักงานอบต.ทุ่งกระพังโหม ส านักงาน ให้ดีขึ้น อบต.ทุ่งกระพังโหม           ส านักงาน ทุ่งกระพังโหม   
                  ที่ดีขึ้น มีอาคาร/   
                    ส านักงานท่ีดีขึ้น   
            
            
            

 
 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.3 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  เพื่อใช้ในการ 1. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  2,400,000         รถบรรทุก ต าบลทุ่งกระพัง กอง สธ. 
  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร เก็บขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร           ขยะ 1 คัน โหมมีความ   
  กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ในเขตต าบล กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000             สะอาดท่ีเพิ่มขึ้น   
  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูง ทุ่งกระพังโหม  ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูง                 
  สุดไม่ต่ า 170 กิโลวัตต์    สุดไม่ต่ า 170 กิโลวัตต์                  
  แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน   แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน                 
                        

2 โครงการเปลี่ยนแปลงรถขยะ เพื่อไว้ใช้ในการ 1. เปลี่ยนแปลงรถขยะเป็น 980,000   1,000,000     รถบรรทุกน้ า ประชาชนได้รับ กอง สธ. 
  เป็นรถบรรทุกน้ า พร้อม ดับเพลิงต่างๆ รถบรรทุกน้ า พร้อมอุปกรณ์           1 คัน ความช่วยเหลือ   

  อุปกรณ์ฉีดน้ า   ฉีดน้ า             อย่างทันเวลา   
                        

3 โครงการจัดซ้ือรถฟาร์มแทรก เพื่อใช้ในการ 1. จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์       2,000,000   รถฟาร์ม ทางสาธารณะ กอง สธ. 
  เตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตัดกิ่งไม้และหญ้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ           แทรกเตอร์ เกิดความสะอาด   
  พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน ในท่ีสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ชุดตัดหญ้า           จ านวน 1 คัน เป็นระเบียบ   
    ในเขตต าบล ข้างทางแบบปรับได้ 3,380,000   1000000 2000000     เรียบร้อย   
    ทุ่งกระพังโหม                    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.3 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
4 โครงการดัดแปลงรถเอนก เพื่อใช้ในการซ่อมไฟฟูา 1. ดัดแปลงรถเอนกประสงค์       500,000   รถกระเช้า พนักงานมีรถ กอง สธ 
  ประสงค์ เป็นรถกระเช้า และตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีสูง  เป็นรถกระเช้า พร้อมกระบะ           พร้อมกระบะ กระเช้าในการ  
  พร้อมกระบะดัมท้าย ในเขตอบต.ทุ่งกระพังโหม ดัมท้าย           ดัมท้าย ซ่อมไฟฟูาและ  
                    ตัดกิ่งไม้ต่างๆ  
                       
5 โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพใน 1.เครื่องพิมพ์Multifunction 7,000 7,000 8,000     เครื่องพิมพ์ พนักงานมีวัสดุ กอง สธ 

  เครื่องมือเครื่องใช้ ใน การปฏิบัติงาน แบบฉีดหมึก (Inkjet)           แบบฉีดหมึก อุปกรณ์ในการ  
  ส านักงาน ของอบต.   จ านวน 2 เครื่อง             ปฏิบัติงาน  
                       
      2. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต   3,500       ตู้บานเลื่อน    
      จ านวน 1 ตู ้           กระจก 4 ฟุต    
                       
      3. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   11,000       ตู้เก็บเอกสาร    
      จ านวน 2 ตู้ (มอก.)                
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.3 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   4. โต๊ะผู้บริหาร 1 ชุด 20,000         โต๊ะผู้บริหาร  พนักงานมีวัสดุ กอง สธ. 
                 อุปกรณ์ในการ  
                 ปฏิบัติงาน  
   5. โต๊ะเหล็กท างาน  5,900         โต๊ะท างาน    
   จ านวน 1 ชุด                
                    

   6. กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ     3,500     กล้องถ่ายภาพ    
   ระบบดิจิตอล                
   จ านวน 1 ตัว                
                    
   7. เก้าอี้ท างาน แบบมี   7,000       เก้าอี้ท างาน    
   พนักพิงและที่วางแขน                
   สามารถปรับขึ้นลงได้                
   จ านวน 2 ตัว         
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.3 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   8. ตู้กระจกบานเลื่อน     8,000     ตู้กระจกบาน พนักงานมีวัสดุ กอง สธ. 
   ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้           เลื่อน อุปกรณ์ในการ  
                 ปฏิบัติงาน  
   9. ชั้นวางแฟูมตั้ง 4 ช้ัน   8,800       ชั้นวางแฟูมต้ัง     
   (ชั้นละ 10 ช่อง) จ านวน 1ชุด           4 ช้ัน    
                    

   10. เครื่องคอมพิวเตอร์       23,000   เครื่องคอม    
   ส าหรับส านักงาน           พิวเตอร์    
   จ านวน 1 เครื่อง                 
                    

   11. เครื่องพิมพ์     8,000     เครื่องพิมพ์    
   Multifunction            แบบฉีดหมึก    
   แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง                
   ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank           
   Printer) จ านวน 1 เครื่อง           
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.3 แผนงานสาธารณสุข 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   12. ตู้บานเลื่อนทึบ      8,000     ตู้บานเลื่อนทึบ  พนักงานมีวัสดุ กอง สธ. 
   ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้             อุปกรณ์ในการ  
                 ปฏิบัติงาน  
   13. เครื่องปรับอากาศ        48,100   เครื่องปรับ    
   แบบแขวน           อากาศ     
   ขนาด 30,000 บีทียู                

   จ านวน 1 เครื่อง                
                    
   14. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี     10,000     โทรศัพท์    
   แบบไร้สาย           เคลื่อนท่ี    
   จ านวน 1 เครื่อง                
                    
   15. เครื่องฉีดน้ า แรงดันสูง      10,000     ปั๊มน้ าแรงดันสูง    
   ไม่ต่ ากว่า 100 บาร์                
   จ านวน 1 เครื่อง           
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.4 แผนงานคลัง 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการประชาสัมพันธ์ออก เพื่อให้บริการประชาชน 1. ประชาสัมพันธ์ออกหน่วย 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 หน่วยเคลื่อนท่ี การช าระภาษี กองคลัง 
  หน่วยเคลื่อนท่ีในการจัดเก็บ ได้สะดวกเพิ่มขึ้น เคลื่อนท่ีในการจัดเก็บภาษี           ในการจัดเก็บ ของประชาชนได้   
  ภาษี               ภาษี เพิ่มขึ้น   
                        
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. การจัดท าหรือปรับข้อมูล   300,000       ข้อมูลแผนท่ี การจัดเก็บราย กองคลัง 
  การจัดเก็บรายได้ ขององค์กร ในการจัดเก็บรายได้ แผนท่ีภาษีและทะเบียน           ภาษีและ ได้ของอบต.มี   
  ปกครองส่วนท้องถิ่น   ทรัพย์สิน และการจัดท า           ทะเบียน ประสิทธิภาพท่ี   
      ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ           ทรัพย์สิน เพิ่มมากขึ้น   
      รายได้ ของ อปท.                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.4 แผนงานคลัง 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
3 โครงการเพิ่มศักยภาพการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. อบรมผู้ประกอบการ   30,000 10,000     อบรมผู้ประกอบ การช าระภาษี กองคลัง 
  จดัเก็บรายได้และสร้างแรง การจัดเก็บรายได้ ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีให้รู้           การ ของประชาชนได้   
  จูงใจในการช าระภาษี   กฎหมายท่ีต้องปฏิบัติ             เพิ่มขึ้น   
            
                        
4 โครงการปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้อบต.มีโปรแกรม 1. ปรับปรุงโปรแกรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โปรแกรมการ การจัดการเป็น กองคลัง 
  ค่าน้ าประปา ,ค่าขยะ ท่ีทันสมัย ค่าน้ าประปา ,ค่าขยะ           ปฏิบัติงานท่ี ระบบเพิ่มมากขึ้น   
  ของอบต.   ของอบต.           ทันสมัย     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.4 แผนงานคลัง 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
5 โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน 1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต   7,000       ตู้บานเลื่อนทึบ พนักงานมีวัสดุ กองคลัง 
  เครื่องมือเครื่องใช้และ การปฏิบัตงิาน . จ านวน 2 ชุด             อุปกรณ์ในการ  
  อุปกรณ์ในส านักงาน   ชุดละ 3,500 บาท             ปฏิบัติงาน  
                       
      2. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต   7,000       ตู้บานเลื่อน    
      . จ านวน 2 ชุด           กระจก    
                       
      3. โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด 20,000         โต๊ะผู้บริหาร    
                       
      4. ชั้นวางแฟูมตั้ง 4 ช้ัน     8,800     ชั้นวางแฟูมต้ัง     
      (ชั้นละ 10 ช่อง)           4 ช้ัน    

   จ านวน 1 ชุด         

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.4 แผนงานคลัง 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   5. เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ใย   1,800       เทปวัดระยะทาง พนักงานมีวัสดุ กองคลัง 
   แก้ว  ความยาว 100 เมตร           ไฟเบอร์ใยแก้ว อุปกรณ์ในการ  
   จ านวน 1 ชุด             ปฏิบัติงาน  
                    
   6. เครื่องวัดระยะด้วยแสง   7,000       เครื่องวัดระยะ    
   เลเซอร์แบบมือถือ           ด้วยแสงเลเซอร์    
   จ านวน 1 ชุด           แบบมือถือ    
   ราคาชุดละ 7,000 บาท                
                    
   7. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 22,000         ตู้เก็บเอกสาร    
   จ านวน 4 ตู้ (มอก.)                

            
   8. เครื่องส ารองไฟฟูา     17,500     เครื่องส ารอง   
   จ านวน 7 เครื่อง           ไฟฟูา   

 
 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

   
 

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         

 
     6.4 แผนงานคลัง 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   9. โทรศัพท์เคลื่อนท่ี     10,000     โทรศัพท์ พนักงานมีวัสดุ กองคลัง 
   แบบไร้สาย           เคลื่อนท่ี อุปกรณ์ในการ  
   จ านวน 1 เครื่อง             ปฏิบัติงาน  
                    
   10. เครื่องคอมพิวเตอร์     46,000     เครื่องคอมพิวเตอร์    
   ส าหรับส านักงาน               
   จ านวน 2 เครื่อง                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.5 แผนงานการศึกษา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์     23,000     เครื่องคอม พนักงานมีวัสดุ ศพด.วัดหนอง 

  เครื่องมือเครื่องใช้และ ในการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เครื่อง           พิวเตอร์ อุปกรณ์ในการ ปลาไหล 
  อุปกรณ์ในส านักงาน                 ปฏิบัติงาน  
      2. เครื่องพิมพ์     8,000     เครื่องพิมพ์    

      Multifunction            แบบฉีดหมึก    
      แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง                

      ถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank                
      Printer) จ านวน 1 เครื่อง                
                       

      3. เครื่องเล่นกลางแจ้ง/ในร่ม   68,000 68,000 68,000   เครื่องเล่น    
                  กลางแจ้ง/ในร่ม    
                       

      4. พัดลมขนาด 16 น้ิว     6,000     พัดลม    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
   

 
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

         
 

     6.5 แผนงานการศึกษา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
   5. โต๊ะญี่ปุุน หน้าโฟเมก้า   5,000       โต๊ะญี่ปุุน พนักงานมีวัสดุ ศพด.วัดหนอง 

   ขนาดไม่น้อยกว่า           หน้าโฟเมก้า อุปกรณ์ในการ ปลาไหล 
   60 x 60 ซม.              ปฏิบัติงาน  
       จ านวน 10 ชุด                

                       
      6. โทรทัศน์ Smart TV   30,000       โทรทัศน์    

      55 น้ิว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง           Smart TV    
      จานดาวเทียมกล่องรับสัญญาน                
      พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง                
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         
 

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
1 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน เพื่อปรับปรุงเส้น ผิวจราจร 300,000 300,000 300,000 300,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนไดร้ับ อบจ.นครปฐม 

  แอสฟัสก์ติกคอนกรตี  ทางการคมนาคม กว้าง 6 เมตร            ความสะดวกใน   
  สายโรงแรมเจพ ีถึงเขตติดต่อ   ยาว 422 เมตร             การสญัจร   
  เทศบาลต าบลก าแพงแสน    หนา 0.05 เมตร                 
  หมู่ที่ 2                    
                        
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อปรับปรุงเส้น ผิวจราจร 6.000,000         ถนน 1 เส้น ประชาชนไดร้ับ อบจ.นครปฐม 

  สายโปร่งพรหม 2 ถึงเขตติดต่อ ทางการคมนาคม กว้าง 6 เมตร            ความสะดวกใน   
  หมู่ที่ 2 ต าบล ทุ่งขวาง   ยาว 625 เมตร             การสญัจร   
  (เส้นบ้านผู้ใหญ่พยอม) หมู่ที่ 3   หนา 0.05 เมตร                 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         
 

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
3 โครงการปรับปรุงถนนคสล. และ เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 5,000,000         ถนน 1  ประชาชนไดร้ับ อบจ.นครปฐม 

  ขยายไหล่ทางจากทับมะเขือ เส้นทาง ยาว 1,270 เมตร           เส้น ความสะดวกใน   
  ถึงถนนหนองปลาไหล-หนองตาล   หนา 0.05 เมตร             การสญัจร   
  (แยกไปถนนมาลัยแมน) ม.4, ม.5                     
  (เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ทุ่งขวาง)                     
                        
                        
4 โครงการขยายถนนเส้นปากทาง เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000   ถนน 1  ประชาชนไดร้ับ กรมส่งเสรมิ 

  เข้าวัดหนองขามถึงจน เส้นทาง ยาว 1,470 เมตร           เส้น ความสะดวกใน การปกครอง 
  สุดเขตอบต.ทุ่งกระพังโหม การคมนาคม                การสญัจร ส่วนท้องถิ่น 
  (เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ทุ่งขวาง)                     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         
 

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอส เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนมีเส้น กองช่าง/ 

  ฟัลก์ติกคอนกรีต ซอยอู่ เส้นทาง ยาว 750 เมตร             ทางคมนาคม อบจ.นครปฐม 
  ศรีศิริวัฒน ์ถึงวงเวียน หมู่ที่ 4 การคมนาคม                ที่ดีขึ้น   
  เชื่อมต่อหมู่ที ่2 ต าบลทุ่งขวาง                     
                        
                        
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนมีเส้น กองช่าง/ 

  สายโปร่งพรหม 2 (เส้นบ้าน เส้นทาง ยาว 560 เมตร             ทางคมนาคม อบจ.นครปฐม 
  ผู้ใหญ่พยอม อ่อนศิริ) หมู่ท่ี 3 การคมนาคม                ที่ดีขึ้น   
  เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งขวาง                     
  (ต่อจากเดิม)                     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 

     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
   

 
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

         
 

    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
         

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
7 โครงการขยายถนนเส้นปากทาง เพื่อปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 5,820,000 5,820,000 5,820,000 5,820,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนมีเส้น กองช่าง/ 

  เข้าวัดหนองขาม จนสดุเขตอบต. เส้นทาง ยาว 1,470 เมตร             ทางคมนาคม อบจ.นครปฐม 
  ทุ่งกระพังโหม (เชื่อมต่อ การคมนาคม                ที่ดีขึ้น   
  หมู่ที ่2 ทุ่งขวาง)                      
  กว้าง 7 เมตร                      
  ยาว 1,470 เมตร                     
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   
 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
         

 
    3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั รับผดิชอบหลกั 
8 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจร   7,000,000 7,000,000 7,000,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนมีเส้น กองช่าง/ 
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสก์ติก การคมนาคม กว้าง 7 เมตร             ทางคมนาคม อบจ.นครปฐม 
  คอนกรีต เส้นบ้านผู้ใหญ่   ยาว 1,200 เมตร              ท่ีดีขึ้น   

  ประชุมรัตน์ ศรีประเสริฐ                     
  หมู่ท่ี 3 ต าบลทุ่งกระพังโหม                     
  เชื่อมต่อเขตติดต่อ หมู่ท่ี 2                      
  ต าบลทุ่งขวาง                     
            

9 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้าง/ เพื่อปรับปรุงเส้นทาง ผิวจราจร   4,000,000 4,000,000 4,000,000   ถนน 1 เส้น ประชาชนมีเส้น กองช่าง/ 
  ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัสก์ติก การคมนาคม กว้าง 7 เมตร             ทางคมนาคม อบจ.นครปฐม 
  คอนกรีต พร้อมขยายไหล่ทาง   ยาว 650 เมตร             ท่ีดีขึ้น   
  จากแยกทับมะเขือ หมู่ท่ี 4 ถึง                     
  ถนนหนองปลาไหล - หนองตาล                     
 แยกไปถนนมาลัยแมน หมู่ท่ี 5            
 เชื่อมต่อเขตติดต่อ หมู่ท่ี 2            

  ต าบลทุ่งขวาง (ช่วงท่ี 2)                     

 

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

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

      

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
     ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

   
 

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
         

 
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

         
ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่า หน่วยงานที ่

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รบั 
รับผดิชอบ

หลัก 
1 ก่อสร้างหอถังน้ าประปาหมู่บ้าน เพื่อเพ่ิมหอถังน้ า 1.เจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø   1,300,000       หอถังน้ า จ านวนหอถังน้ า กองช่าง 

  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล และ ประปา 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 150 ม.           ประปา ประปาท่ีเพิ่มขึ้น   
  วางท่อเมนประปาพร้อม   และก่อสร้างหอถังน้ าประปา                 
  เครื่องกรองน้ าหมู่บ้าน   ขนาด 30 ลบ.ม. พร้อมวาง                 
  ในเขตต าบลหมู่ที ่1 - 7   ท่อเมนประปา หมู่ที่ 7                 
      จ านวน 1 ถัง                 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา เพื่อปูองกันอันตราย 1.ไฟกระพริบไฟเตือน   400,000       กองช่าง 

        บนท้องถนน หมู่ที่ 1 - 7             
                        
          2. กล้องวงจรปิดถนน   200,000       กองช่าง 
          เทพนคร หมู่ที่ 1              
                        
          3. กล้องวงจรปิด ท่ีท าการ     500,000     กองช่าง 
          อบต.ทุ่งกระพังโหม หมู่ที่ 5             
                        
          4. กล้องวงจรปิด เส้น   200,000       กองช่าง 
          บ้านนายน าชัย แสงจันทร ์             
          หมู่ที่ 6             
                        
        เพื่อให้ประชาชนได ้ 5. เพิ่มจุดเสยีงไรส้าย 400,000 500,000       กองช่าง 
        รับรู้ข่าวสารทาง หมู่ที่ 1 - 7             
        ราชการ               

รวม 400,000 1,300,000         
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนได ้ 6. ก่อสร้างหอถังน้ าประปา 1,500,000         กองช่าง 

        มีน้ าอย่างทั่วถึง หมู่ที่ 3 จ านวน 1 ถัง             
                        
          7. ก่อสร้างหอถังน้ าประปา 1,500,000         กองช่าง 
          หมู่ที่ 4 จ านวน 1 ถัง             
                        
                        
          8. ก่อสร้างหอถังน้ าประปา     2,500,000     กองช่าง 
          พร้อมเจาะบ่อบาดาล             
          หมู่ที่ 7 จ านวน 1 ถัง             
                        
      ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 9.จัดซื้อซัมเมอร์ส พร้อม 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กองช่าง 
        การท างาน อุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการ             
          ที่ใช้ในกิจการประปา             
            

รวม 3,250,000 250,000 2,750,000 250,000 250,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
7 การรักษาความสงบภานใน ค่าใช้จ่าย ครุภณัฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อใช้ในการดับเพลิง 1. สายส่งน้ าดับเพลิง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักงานปลัด 
        ขนาด 1.5 นิ้ว และขนาด             
          2.5 จ านวนอย่างละ               
          2 ม้วน ยาว 20 ม.             
          พร้อมข้อต่อสวมเร็ว             
                        
          2. ท่อดูดน้ าดับเพลิง 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ส านักงานปลัด 
          (ท่อดูดตัวหนอนภายใน             
          เนื้อยางมีขดลวดสปริง)             
          ขนาด 3 นิ้ว              
          จ านวน 1 เส้น             
                        
          3. ถังดับเพลิงชนิดผง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักงานปลัด 
          เคมีแห้ง ขนาด15 ปอนด์             
     จ านวน 10 ถัง       

รวม 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000  
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
1 แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้เป็นที่ล้างจาน 1 ที่ล้างจาน จ านวน 1 ชุด 10,000         ส านักงานปลัด 

      ของ อบต.               
                        
        เพื่อให้ในการบริการ 2 เครื่องท าน้ าร้อน - เย็น 26,000         ส านักงานปลัด 
        ประชาชน แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก             
          จ านวน 1 เครื่อง             
                        
    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อเก็บเอกสารทางราชการ 3 จัดซื้อตู้กระจกบานเลื่อน 7,000         ส านักงานปลัด 

         ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้             
                        
        เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร 4 จัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ 8,000         ส านักงานปลัด 
         ขนาด 4 ฟุต จ านวน 2 ตู้             

                        

        เพื่อใช้ในการเขา้เล่ม 5 เครื่องเข้าเล่ม/เยบ็เลม่ 15,000         ส านักงานปลัด 

        ของ อบต. กระดูกง ูพร้อมกระดูกงู             
รวม 66,000      
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6 เก้าอี้ท างานแบบมีพนักพิง     16,000     ส านักงานปลัด 
        และที่วางแขนสามารถปรับ             
          ขึ้นลงได ้จ านวน 4 ตัว             
                        

          7 เก้าอี้ท างานในส านักงาน 20,000         ส านักงานปลัด 
          จ านวน 3 ตัว             
                        
        เพื่อใช้ในการพิมพ ์ 8 เครื่องคอมพิวเตอร์โนต๊   21,000       ส านักงานปลัด 
        เอกสาร บุ๊ค จ านวน 1 ชุด             
                        

        เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 9 โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 5 ชุด 100,000         ส านักงานปลัด 
         จ านวน 5 ชุด             
                        

        เพื่อใช้ในการเก็บ 10 ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   16,500 16,500     ส านักงานปลัด 
        เอกสารทางราชการ จ านวน 3 หลัง             

            

   ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อใช้ในการส ารอง 11 เครื่องส ารองไฟ 15,000      
    ไฟฟูาเวลาไฟดับ จ านวน 5 เครื่อง        

รวม 135,000 37,500 32,500    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสาร 12 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ     46,000     ส านักงานปลัด 
       ส านักงานจ านวน 2 เครื่อง             

                       

                        

          13 เครื่องพิมพ์Multifunction 20,000   8,000     ส านักงานปลัด 
          แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง             
          ถังหมึกพิมพ ์(lnk Tank Printer)               
          จ านวน 2 เครื่อง             

                        

  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในการ 14 จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล     868,000     ส านักงานปลัด 

     และขนส่ง ติดต่อราชการ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ             
          ไม่ต่ ากว่า2,400 ซีซ ีหรือก าลัง             
          เครื่องยนตส์ูงสุด ไม่ต่ ากว่า             

          110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2 ล้อ             

          แบบดับเบิล้แค็บ  จ านวน 1 คัน             
รวม 20,000   922,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในการน าเสนอ 15 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 13,100         ส านักงานปลัด 

     และเผยแพร ่ ผลงานต่างๆ ขนาดเส้นทแยงมมุ 120 นิ้ว             

          ราคา 10,400 บาท  เปลี่ยนแปลง             
          เป็น  13,100 บาท             
                       

        เพื่อใช้ในการน าเสนอ 16 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร ์ 42,500         ส านักงานปลัด 

        ผลงานต่างๆ ระดับ XGA ขนาด 4000              

          Ansi Lumens จากราคา             
          58,000 บาท เปลี่ยนแปลง             
          เป็น 42,500  บาท             
            

        เพื่อใช้ในการ 17 โทรศัพท์เคลื่อนที ่     40,000     ส านักงานปลัด 

        ติดต่อราชการ แบบไรส้าย จ านวน 4 เครื่อง             
                        

        เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ 18 กล้องบันทึกวิดิโอ ความ   50,000       ส านักงานปลัด 

        กิจกรรมต่างๆ ละเอียดไม่น้อยกว่า 24  ล้านพิกเซล             
รวม 55,600 50,000 40,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา เพื่อใช้ในการ 19 โทรศัพท์เคลื่อนที ่     10,000     ส านักงานปลัด 

     และเผยแพร ่ ติดต่อราชการ แบบไรส้าย  จ านวน 1 เครื่อง             
                       
        เพื่อใช้ในการถ่ายภาพ 20 กล้องถ่ายภาพนิ่ง    5,000       ส านักงานปลัด 
        กิจกรรมต่างๆ ระบบดิจติอล จ านวน 1 ตัว             
                        
                        
  แผนงานบริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อในการปฏิบัติงาน 21 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน   86,800       ส านักงานปลัด 
       ของอบต. ขนาด 24,000 บีทียู             
          จ านวน 2 เครื่อง             
                        
    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ที่ดินและ เพื่อให้เกิดความเป็น 22 ปรับปรุงห้องผู้บริหาร   300,000       ส านักงานปลัด 
     สิ่งก่อสร้าง ระเบียบเรียบร้อย               
            

รวม   391,800 10,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อ.ใช้ในการเก็บเอกสาร 1 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 7,000         กองช่าง 
        งทางราชการ จ านวน 1 ตู ้             
                        

          2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 8,000         กองช่าง 

          จ านวน 1 ตู ้             

                        

          3 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 10,000         กองช่าง 
          จ านวน 1 ตู ้             

                        

          4. ตู้เอกสารบานทึบ ขนาด 4 ฟุต   7,000       กองช่าง 

                      
          5. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน   11,000         

     จ านวน 2 ตู้ (มอก.)       
                        

รวม 25,000 18,000         
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
  เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6 เก้าอี้ส านักงานหุม้หนัง 15,000         กองช่าง 

         ปรับระดับได้มผีนักพิงแขน             
          จ านวน  5 ตัว             
                       
          7 โต๊ะท างานเข้ามุม ชุด 3 ช้ิน 10,000         กองช่าง 
          จ านวน 1 ชุด             
                       
        เพื่อ.ใช้ในการเก็บเอกสาร 8. ตู้เอกสาร บานเลื่อนกระจก   3,500       กองช่าง 
        ทางราชการ ขนาด 4 ฟุต จ านวน 1 ตู้             
          ราคา 3,500 บาท             
                        
        เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 9. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน       48,100   กองช่าง 
         ขนาด 30,000             
            

รวม 25,000 3,500   48,100   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 10. โต๊ะผู้บริหาร  20,000         กองช่าง 

         จ านวน 1 ชุด             
                        
          11. โต๊ะคอมพิวเตอร ์     4,200     กองช่าง 
          จ านวน 1 ตัว             
                        
    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 12. สว่านโรตารี  อัตราการกระแทก     8,500     กองช่าง 
         0-4,000 ครั้ง/นาที  แรงกระแทก             
          0-3 จูล  ก าลังไฟฟูา 800             
                       
          วัตต ์จ านวน 1 ตัว             
                        
        เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 13. เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม ้     11,000     กองช่าง 
         จ านวน 1 ตัว             
              

รวม 20,000   23,700    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 14 เครื่องคอมพิวเตอร์       46,000     กองช่าง 

        ส าหรับส านักงาน             
     จ านวน 2 เครื่อง       
                        

          15 เครื่องพิมพ์  Multifunction       8,000   กองช่าง 
          แบบฉีดหมึก  พร้อมตดิตั้ง             
          ถังหมึกพิมพ ์(lnk Tank Printer)               
          จ านวน 1 เครื่อง             
                        

          16 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์    53,000       กองช่าง 
          หรือชนิด LED  ขาวด า              
          ขนาดกระดาษ  A3             
     จ านวน 1 เครื่อง       
                        

   ครุภณัฑ ์ ค่าปรับปรุงบ ารุง เพื่อปรับปรุงอาคาร 17 ปรับปรุงอาคาร/ส านักงาน   300,000 300,000     กองช่าง 
    รักษาครุภณัฑ ์ ส านักงานให้ดีขึ้น อบต.ทุ่งกระพังโหม             

รวม   353,000 346,000 8,000   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
3 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 1 โต๊ะเหล็กท างาน 1 ชุด  5,900         กอง สธ. 
        ขนาด 5 ฟุต               
                        
          2 เก้าอี้ท างาน แบบมีพนักพิง   7,000       กอง สธ. 
          และที่วางแขน               
          สามารถปรับขึ้นลงได ้             
          จ านวน 2 ตัว             
                        
        เพื่อใช้ในการวางแฟูมเอกสาร 3. ช้ันวางแฟูมตั้ง 4 ช้ัน    8,800       กอง สธ. 
         (ช้ันละ 10 ช่อง)             
          จ านวน 1 ชุด             
                        
        เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร 4. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต   3,500       กอง สธ. 
        ทางราชการ จ านวน 1 ตู ้             
                        

รวม 5,900 30,300     
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 6. โต๊ะผู้บริหาร 1 ชุด 20,000         กอง สธ. 

       ของผู้บริหาร               
                        
        เพื่อใช้ในการเกบ็เอกสาร 7. ตู้กระจกบานเลื่อนขนาด 4 ฟุต     8,000     กอง สธ. 
        ทางราชการ จ านวน 2 ตู ้             
                        
          8. ตู้บานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต     8,000     กอง สธ. 
          จ านวน 2 ตู ้             
                        
          9. เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน       48,100   กอง สธ. 
          ขนาด 30,000 บีทียู             

          จ านวน 1 เครื่อง             
             

รวม 20,000   16,000 48,100   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการพิมพ ์ 10. เครื่องคอมพิวเตอร ์       23,000   กอง สธ. 

      เอกสารทางราชการ ส าหรับส านักงาน             
          จ านวน 1 เครื่อง              
                        

        เพื่อใช้ในการปริ้น 11.เครื่องพิมพ์  Multifunction 7,000 7,000 8,000     กอง สธ. 
        เอกสารทางราชการ แบบฉีดหมึก (Inkjet)             
          จ านวน 2 เครื่อง             
                        

  แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการภาพ 12. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบ     3,500     กอง สธ. 
     กิจกรรมต่างๆ ระบบดิจติอล จ านวน 1 ตัว             
                        

        เพื่อใช้ในการติดต่อ 13. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไรส้าย     10,000     กอง สธ. 
        ราชการ จ านวน 1 เครื่อง             
                        

 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการล้างท า 14. เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง      10,000     กอง สธ. 
    ความสะอาดสิ่งตา่งๆ ไม่ต่ ากว่า 100 บาร์       
          จ านวน 1 เครื่อง             

รวม 7,000 7,000 31,500 23,000     
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยาน เพื่อใช้ในการเก็บขยะ 15. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ  2,400,000         กอง สธ. 

     พาหนะและขนส่ง   ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร             

          กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000             

          ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูง             

          สุดไม่ต่ า 170 กิโลวัตต์              

          แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน             
                        

        เพื่อใช้ในการ 16. เปลี่ยนแปลงรถขยะเป็น 980,000   1,000,000     กอง สธ. 

        ดับเพลิงต่างๆ รถบรรทุกน้ า พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ า             

                       
                        

        เพื่อใช้ในการตัดกิ่งไม้ 17. จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์       2,000,000   กอง สธ. 

        ข้างทางสาธารณะ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์             

          จ านวน 1 คัน             
                       

     18. ดัดแปลงรถเอนกประสงค์       500,000   กอง สธ. 

     เป็นรถกระเช้า พร้อมกระบะดั้มท้าย             

รวม 3,380,000   1,000,000 2,500,000   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
4 แผนงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ 1. ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฟุต   7,000       กองคลัง 
         จ านวน 2 ชุด             
          ชุดละ 3,500 บาท             
                        
        เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ 2. ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฟุต   7,000       กองคลัง 
         . จ านวน 2 ชุด             
                        
        เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ 3. ช้ันวางแฟูมตั้ง 4 ช้ัน     8,800     กองคลัง 
         (ช้ันละ 10 ช่อง)             
          จ านวน 1 ชุด             
                        
        เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารทางราชการ 4. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 22,000         กองคลัง 
         จ านวน 4 ตู้ (มอก.)             
                        
        เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 5. โต๊ะผู้บริหาร จ านวน 1 ชุด 20,000         กองคลัง 

รวม 42,000 14,000 8,800    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานคลัง ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในการวัดระยะทาง 6. เครื่องวัดระยะด้วยแสง   7,000       กองคลัง 

        ในการส ารวจ เลเซอร์แบบมือถือ             
          จ านวน 1 ชุด             
                        

    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อใช้ในการวัดระยะทาง 7. เทปวัดระยะทางไฟเบอร์ใย   1,800       กองคลัง 
        ในการส ารวจ แก้ว  ความยาว 100 เมตร             
          จ านวน 1 ชุด             
                        

    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อใช้ในการส ารองไฟฟูา 8. เครื่องส ารองไฟฟูา     17,500     กองคลัง 
        จ านวน 7 เครื่อง             
                        

    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในการติดต่อราชการ 9. โทรศัพท์เคลื่อนที ่     10,000     กองคลัง 
        แบบไรส้าย จ านวน 1 เครื่อง             
                        

   ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการพิมพ ์ 10. เครื่องคอมพิวเตอร ์     46,000     กองคลัง 
       เอกสารทางราชการ ส าหรับส านักงาน             

          จ านวน 2 เครื่อง              

  8,800 73,500    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 
5 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการพิมพ ์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร ์     23,000     ศพด. 

      เอกสารทางราชการ จ านวน 1 เครื่อง           วัดหนองปลาไหล 
                        
        เพื่อใช้ในการปริ้น 2. เครื่องพิมพ์  Multifunction     8,000     ศพด. 
        เอกสารทางราชการ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง           วัดหนองปลาไหล 
          ถังหมึกพิมพ ์(lnk Tank Printer)            
          จ านวน 1 เครื่อง            
                       
    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้ม ี 3. เครื่องเล่นกลางแจ้ง/ในร่ม   68,000 68,000 68,000   ศพด. 
        เครื่องเล่นพัฒนาทักษะ             วัดหนองปลาไหล 
                       

    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้นักเรียนได้รับ 4. พัดลมขนาด 16 นิ้ว     6,000     ศพด. 

        ความเย็นในการเรียน จ านวน 3 ตัว           วัดหนองปลาไหล 
            

  68,000 105,000 68,000   
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานรับ 

(ผลผลิตของครุภัณฑ ์ 2561 2562 2563 2564 2565 ผิดชอบหลัก 

 
แผนงานการศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อไว้ใช้ในการเรียน 5. โต๊ะญี่ปุุน หน้าโฟเมก้า   5,000       ศพด. 

       การสอนของศูนย ์ ขนาดไม่น้อยกว่า           วัดหนองปลาไหล 
          60 x 60 ซม.             
           จ านวน 10 ชุด            
                       
    ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นสื่อ 6. โทรทัศน์ Smart TV   30,000       ศพด. 
       ในการเรียนการสอน 55 นิ้ว พร้อมอุปกรณต์ิดตั้ง           วัดหนองปลาไหล 
        ของนักเรียน จานดาวเทียมกล่องรับสัญญาน            
          พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง            
               
               
               
               
            

รวม  35,000     
 
 

184 

แบบ ผ. 03 



185 

 
ส่วนท่ี ๔ 

การติดตามและประเมนิผล 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       
เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์   เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เป็นการด าเนินการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) มีการด าเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม่ 
รวมไปถึงการพิจารณาการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ แผนงานมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด ผลผลิต/โครงการ โดยจะวัดการประเมินผลจากคะแนน ๑๐๐ คะแนน
เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน) 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    
การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ  ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  และ 
Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓)  การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว ธรรมชาติต่างๆ       ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S - strength 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 
 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาล        
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

(๑๐) 

 

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 
 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

(๕) 

 

๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 
 

(๕) 

 

๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  
 

(๕) 

 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 
 

(๕) 

 

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๕) 

 

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี       
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น  ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น     
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) หรือไม่  เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑            
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาการวิเคราะห์กรอบการจัดทาแผนพัฒนา       
ในด้านปัจจัยและสถานการณ์การพัฒนา การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ      
เชิงคุณภาพ การก าหนดแผนงาน/โครงการมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือไม่ และโครงการมีความชัดเจน 
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย/ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ         
และสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนหรืการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ     
การตั้งงบประมาณสอดคล้องกับเปูาหมายและมีการประกาศราคาที่ถูกต้อง การก าหนดตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ โดยจะวัดการประเมินผลจากคะแนน ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ( ๘๐ คะแนน)   

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
    ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
    ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
    ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
    ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี (๕) 
    ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพฒันาเศรษฐกิจและ สงัคมแห่งชาติ (๕) 
    ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
    ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
    ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มัง่คั่ง ยั่งยนื  
            ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

    ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
    ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
    ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
    ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิ เคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ,ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนนิการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ    
ในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบตัิ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่      
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน 
ของชื่อโครงการ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

 

 มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มคีวามเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 

 

๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไรกลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอก
ชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 

 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ  
(๑) ความมั่นคง  
(๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 

 

๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย  
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา  
(๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(๔) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙  
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
     (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ 
ปานกลางสู่รายได้สูง  
     (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ  
     (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
     (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
     (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕) 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่  Value-Based Economyหรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ
พัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน
การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 

 

๕.๘ โครงการแก้ไขปญัหา 
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด า เนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 

 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลติของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness) 
(๔) ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 

 

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(๕) 

 

๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)     
ที่สามารถวัดได้ (Measurable) ใช้บอกประสิทธผิล 
(Effectiveness)   ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น 
การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดทีส่ิ่งที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลทีเ่กิดขึน้
จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้  
(๓) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัตไิด้  
(๔) เป็นเหตเุป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดย
พิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดย
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็น
การติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

-  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
จ านวน 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
งบ 

ประมาณ 
1.ด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

16 1,513,000 18 1,576,700 19 1,616,700 22 1,808,700 22 1,808,700 

2.ด้าน
เศรษฐกิจ 

3 170,000 10 414,950 9 365,000 3 170,000 3 170,000 

3.ด้านการ
บริการ
สาธารณะ 

42 16,453,600 31 16,700,000 32 18,720,000 33 24,650,000 19 16,500,000 

4.ด้าน
สังคม 

21 4,801,500 23 5,186,500 31 6,953,500 34 7,183,500 28 8,168,500 

5.ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

8 253,000 6 170,000 4 130,000 6 150,000 4 110,000 

ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ด ี

14 4,891,500 17 2,376,900 17 3,627,000 15 3,475,200 10 780,000 

รวม 104 28,082,600 105 26,425,050 112 31,412,200 113 37,437,400 86 27,537,200 
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สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติประจ าปี ๒๕๖๑ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 1,226,395.20 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 17 2,455,809.44 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 8 3,471,564.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1 - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 6,062,024.31 

รวม 53        13,215,792.95 
 

- โครงการและงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ (ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติประจ าปี ๒๕๖2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9 703,561.92 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านเศรษฐกิจ - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริการสาธารณะ 1            125,000.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสังคม 4         1,850,182.00 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว - - 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการที่ดี 3            784,440.00 

รวม 17        3,463,183.90 
 

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
         การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมในภาพรวม   

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลและประเมินผล 
          1.  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 



197 

 
๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.1)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  
จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๑.2)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่
พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยกา รลงพ้ืนที่ค้นหา         
การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(๑.3)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่   
ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.4)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตรายต่อชีวิต
ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.5)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาน้อย  ประชาชนในต าบลยังมีคน
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้
น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

    
 (๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  มีระดับความส าเร็จ          
ที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
     1) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ควรพิจารณาน าโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น
มาเป็นกรอบในการด าเนินโครงการให้ได้มากที่สุด  
     2) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
     3) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
     ๕) มีการสนับสนุนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ และความผูกพันของฝุายต่างๆ           
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด้านการเมือง 
งบประมาณและวิชาการ 
     4) ความชัดเจนของโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย ตัวชี้วัด และงบประมาณ 
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