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ส่วนที่  ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

**************** 

1. ด้านกายภาพ 

        

 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง    
      เทศบาลต าบลเขาพระ ตั้ งอยูํ เลขที่  199 หมูํที่  1 ต าบลเขาพระ อ าเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ตั้งอยูํทางทิศเหนือของที่วําการอ าเภอพิปูน หํางจากที่วําการอ าเภอพิปูน 4 กิโลเมตร และอยูํ
หํางจากอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามเส๎นทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 4015 เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร และเส๎นทางหลวงแผํนดินหมายเลข 4224            
พิปูน - ห๎วยปริก ชํวง กม.ที่  23 – 24  

แบบ ผ. ๐๗ 
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1.2 อาณาเขต 
      เทศบาลต าบลเขาพระ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเขาพระทั้งต าบล ตั้งแตํ หมูํที่ 1 ถึง หมูํที่ 12 มีเนื้อ

ที่ประมาณ 171 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 106,875 ไรํ มีอาณาเขตติดตํอ ดังนี้ 
   

ทิศเหนือ จด  ต าบลนบพิต า และต าบลกรุงชิง อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  จด  ต าบลพิปูน ต าบลยางค๎อม และต าบลควนกลาง อ าเภอพิปูน จังหวัด 

     นครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันออก จด  ต าบลนาเหรง และต าบลทอนหงส๑ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ทิศตะวันตก จด  ต าบลกะทูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
      ลักษณะภูมิประเทศของต าบลเขาพระ มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงภูเขาและเชิงภูเขาลาดชัน 

แบํงเป็นสองสํวน คือ 
      1) ทางตอนเหนือ ทางตะวันออกและทางตะวันตก เป็นแนวเทือกเขานครศรีธรรมราชหรือ

เทือกเขาหลวง มีลักษณะเป็นภูเขาลาดชัน สลับซับซ๎อน มีความอุดมสมบูรณ๑ของทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหลํง
ต๎นน้ า ล าห๎วย ล าคลองตําง ๆ หลายสาย ซึ่งสํวนหนึ่งไหลมาลงที่อํางเก็บน้ าคลองดินแดงกํอนที่จะถูกระบายลงสูํ
คลองดินแดงและลงสูํแมํน้ าตาปี สํวนหนึ่งจะไหลรวมกันที่คลองระแนะและไหลลงสูํแมํน้ าตาปีตํอไป  

      2) ทางตอนกลางและตอนใต๎ เป็นลักษณะที่ราบเชิงภูเขา และที่ราบสองฝั่งล าคลอง โดยเริ่มต๎น
ตั้งแตํที่ราบเชิงภูเขารอบอํางเก็บน้ าคลองดินแดงทางตอนกลางของต าบล สูํทางตอนใต๎เป็นที่ราบสองฝั่งคลอง
ดินแดงและคลองระแนะจนถึงแนวเขตต าบลเป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนและเป็นเหลํงเพาะปลูก  จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ตามสภาพได๎ดังนี้ 

- ที่ราบสูง 50% 
- ที่ลาดชันและเชิงเขา 15% 
- ที่ราบ 30% 
- ที่ราบลุํม 5% 

 
1.4 ภูมิอากาศ  
      ต าบลเขาพระ มีลักษณะเป็นที่รอบล๎อมด๎วยภูเขา มีความผันผวนทางสภาพอากาศ มีทั้งคลื่น 

ลมร๎อน และลมพายุ  อุณหภูมิต่ าสุด 22 - 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 - 32 องศาเซลเซียส    

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 ด้านการเมือง 
      โครงสร๎างของเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย สภาเทศบาลต าบลเขาพระ และคณะผู๎บริหาร

เทศบาลต าบลเขาพระ 
      คณะผู๎บริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์ เป็นนายกเทศมนตรี   

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน , รองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จ านวน 1 
คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จ านวน 1 คน  

      สภาเทศบาลต าบลเขาพระ ประกอบด๎วย สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนตามกฎหมายวําด๎วยการเลือกตั้ง จ านวน 12 คน   แบํงเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๓ | ห น้ า  

 

การเลือกตั้ง และมีหนํวยเลือกตั้งทั้งหมด 13 หนํวยเลือกตั้ง  โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาพระ แบํงตาม
เขต ได๎ดังนี ้

        

เขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 
(1) นายสงํา  บ๎าง (1) นายประสิทธิ์  ละม๎าย 
(2) นายพรรัตน๑  ราชมณี (2) นายโชคดี  ศรีเปารยะ 
(3) นายพรสิทธิ์  จันทร๑ชุม (3) นายจ านงค๑  หนูเพชร 
(4) นายเจตนิพัทธ๑  ยับยงวิวฒัน๑ (4) นายธราธิป  หนูเพชร 
(5) นายจ ารูญ  ละม๎าย (5) นายสถิตย๑  สุคชเดช 
(6) นายสิทธิเดช  ละม๎าย (6) นายเกียรติศักดิ์  จงจิต 

2.2 เขตการปกครอง 
      ต าบลเขาพระประกอบด๎วยหมูํบ๎านทั้งสิ้น จ านวน 12 หมูํบ๎าน ดังนี้ 

-  หมูํที่ 1  : บ๎านหน๎าเขา       
นายประภาส  คีรีทอง  เป็น ผู๎ใหญํบ๎าน       

 -  หมูํที่ 2  : บ๎านหนองบัว   
   นายสุธี  ละม๎าย    เป็น ผู๎ใหญํบ๎าน 
 -  หมูํที่ 3  : บ๎านทุํงรํอน 
   นายสหัส  ศรีเปารยะ   เป็น ผู๎ใหญํบ๎าน   
 -  หมูํที่ 4  : บ๎านเหนือคลองระแนะ       
   นายบุญราย  ชิตร    เป็น ผู๎ใหญํบ๎าน 
 -  หมูํที่ 5  : บ๎านห๎วยโก 
   นายมโน  ศรีเปารยะ   เป็น ผู๎ใหญํบ๎าน        
 -  หมูํที่ 6  : บ๎านปากระแนะ  
        นายทนงศักดิ์  วุฒิพงศ๑   เป็น  ผู๎ใหญํบ๎าน 

-  หมูํที่ 7  :  บ๎านในไร ํ
  นายสมจิตร  บ าเพ็ญ   เป็น  ผู๎ใหญํบ๎าน 

 -  หมูํที่ 8  :  บ๎านใสเขือ 
   นางพัชรี  เมธารินทร๑   เป็น  ผู๎ใหญํบ๎าน 
 -  หมูํที่ 9  :  บ๎านห๎วยใหมํ 
   นายวินัย  สมทรัพย๑   เป็น  ผูใ๎หญํบ๎าน 
 -  หมูํที่ 10  : บ๎านห๎วยท๎อน 
   นายธีระศักดิ์  หนูเพชร   เป็น  ผู๎ใหญํบ๎าน 
 -   หมูํที่ 11 : บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 (ห๎วยตรีด) 
   นายสุพล  คเชนทร๑   เป็น ก านันต าบลเขาพระ 
 -   หมูํที่ 12 : บ๎านปลายรํอน 
   นายด ารงรัตน๑  จันทวงศ๑  เป็น  ผู๎ใหญํบ๎าน   
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2.2.1 จ านวนชุมชน และรายชื่อประธานคณะกรรมการชุมชน 
           ในเขตเทศบาลต าบลเขาพระ มีการจัดตั้งชุมชน จ านวน 37 ชุมชน ดังนี้ 

   1. ชุมชนสันติสุข  
นายไพโรจน๑  ขวดทอง   ประธานคณะกรรมการ 

2. ชุมชนบ๎านหน๎าเขา    
    นายจิตเทพย๑  ยับ  ประธานคณะกรรมการ 
   3. ชุมชนโคกทราย   
    นายมานิต  ลูํ   ประธานคณะกรรมการ 
   4. ชุมชนบ๎านบํอน้ าร๎อน    
    นายลาภ  หนูเพชร  ประธานคณะกรรมการ 
   5. ชุมชนบ๎านหนองบัว 
    นายเลี่ยม  ละม๎าย  ประธานคณะกรรมการ 
   6. ชุมชนบ๎านบัวขาว 
    นายสายัณห๑  เพชรกรณ๑  ประธานคณะกรรมการ 
   7. ชุมชนคนรักพํอหลวง 1  
    นายเฉลียว  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
   8. ชุมชนคนรักพํอหลวง 2 
    นายอารีย๑ บ ารุงศรี  ประธานคณะกรรมการ 
   9. ชุมชนบ๎านเหนือคลองโสน   
    นายบุญฤทธิ์  ยับ   ประธานคณะกรรมการ 
   10. ชุมชนบ๎านห๎วยคุณ   

นายประพิน  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 
11. ชุมชนบ๎านห๎วยโก  

    นายจ าลอง  สมทรัพย๑  ประธานคณะกรรมการ 
   12. ชุมชนบ๎านหนองไทร   

นายสราวุธ  จอง   ประธานคณะกรรมการ 
   13. ชุมชนบ๎านปากระแนะ  
    นายนัฐพล  มัชฌิมวงศ๑  ประธานคณะกรรมการ 

14. ชุมชนบ๎านหนองหัวควาย  
    นายยงยุทธ  ชูเสือหิง  ประธานคณะกรรมการ 
   15. ชุมชนนาตลิ่งซองเหนือ  
    นายสมพร  วงศ๑พิพันธ๑  ประธานคณะกรรมการ 
   16. ชุมชนนาตลิ่งซองใต๎  
    นายประเสริฐ  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 

17. ชุมชนบ๎านห๎วยปน 
    นายบุญชํวย  ชูโลก  ประธานคณะกรรมการ 

18. ชุมชนบ๎านในไรํ 
    นายสมควร  ภัทรศักดิ์สกุล ประธานคณะกรรมการ 
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   19. ชุมชนบ๎านใสเขือ   
    นายทวีศักดิ์  จันทร๑ชุม  ประธานคณะกรรมการ 

20. ชุมชนบ๎านห๎วยใหม ํ
   นายณรงค๑  คงศักดิ์  ประธานคณะกรรมการ 

21. ชุมชนบ๎านห๎วยหมาก 
   นายสินชัย  องอาจ  ประธานคณะกรรมการ 

22. ชุมชนบ๎านห๎วยตอ   
   นายนุจา   นัสฐาน  ประธานคณะกรรมการ 
  23. ชุมชนบ๎านห๎วยแห๎ง 
   นายสมโชค  สุขเกิด  ประธานคณะกรรมการ 

24. ชุมชนบ๎านห๎วยโกเหนือ  
   นายหนูเจือน  ปรีชา  ประธานคณะกรรมการ 
  25. ชุมชนบ๎านห๎วยต๎นเรียน 
   นายเชาวลิตร  บรรจาย  ประธานคณะกรรมการ 

26. ชุมชนบ๎านห๎วยท๎อน 
   นายสุธรรม  เพชรประพันธ๑ ประธานคณะกรรมการ 

27. ชุมชนเหนือคลอง 
   นายบุญประสม  ริยาพันธ๑  ประธานคณะกรรมการ 

28. ชุมชนพอเพียง 
   นายสมศักดิ์  อิ่มใจ  ประธานคณะกรรมการ 

29. ชุมชนอยูํดีกินดี 
   นายสมชัย  จิตจ า  ประธานคณะกรรมการ 

30. ชุมชนมิตรสัมพันธ๑ 
   นายสมชาติ  จรจรัส  ประธานคณะกรรมการ 

31. ชุมชนเพ่ือนชํวยเพื่อน 
   นายวิมานชัย  พลนิชัย  ประธานคณะกรรมการ 

32. ชุมชนรวํมใจ 
   นายสุรินทร๑  สิทธิฤทธิ์  ประธานคณะกรรมการ 

33. ชุมชนมิตรไมตรี 
   นายสุชาติ  ทองวิเศษ  ประธานคณะกรรมการ 

34. ชุมชนสามัคคี   
นายวิลาศ  ประจ า  ประธานคณะกรรมการ 

   35. ชุมชนบ๎านหูเขื่อน   
    นายสุริยา  ถวาย   ประธานคณะกรรมการ 

36. ชุมชนบ๎านเขาโพธิ์ 
    นายประหยัด  ศรีเปารยะ  ประธานคณะกรรมการ 
   37. ชุมชนบ๎านห๎วยคํางนอน 

   นายนนทศักดิ ์ พรัดเมือง  ประธานคณะกรรมการ 
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3. ประชากร 

           ตารางที่ 1 : ข๎อมูลประชากรเป็นรายหมูํบ๎าน แยกชาย-หญิง   

หมู่ที่ ครัวเรือน 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 
1 246 280 334 614 
2 244 325 348 673 
3 263 243 264 507 
4 117 116 117 233 
5 229 252 209 461 
6 237 317 332 649 
7 356 432 428 860 
8 136 121 102 223 
9 228 291 277 568 

10 418 481 471 952 
11 493 787 794 1,581 
12 302 418 452 870 

รวม 3,269 4,063 4,128 8,191 
            (ข๎อมูลประชากร ณ วันท่ี 1  พฤศจิกายน  255๙   ที่มา : ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลต าบลเขาพระ) 

 

      ตารางที่ 2 : ข๎อมูลประชากรตามชํวงอายุตําง ๆ  

ช่วงอายุ 
จ านวนประชากร 

รวม 
เพศชาย เพศหญิง 

ต่ ากวํา 1  ปี 47 40 87 
1 - 2 ปี 101 95 196 
3 - 5 ปี 207 156 363 

6 - 11 ปี 297 328 625 
12 - 14 ป ี 135 141 276 
15 - 17 ป ี 151 132 283 
18 - 25 ป ี 448 473 921 
26 - 49 ป ี 1540 1460 3000 
50 - 60 ป ี 569 562 1131 
61 ปีขึ้นไป 568 741 1309 

            (ข๎อมูลประชากร ณ วันท่ี 15  พฤษภาคม  2558   ที่มา : ส านักทะเบียนท๎องถิ่นเทศบาลต าบลเขาพระ) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 สถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
      เทศบาลต าบลเขาพระ มีสถานศึกษาและสถานที่ศึกษาเรียนรู๎  ดังนี้ 
 (1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 แหํง ได๎แกํ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทุํงรํอน และศูนย๑พัฒนา

เด็กเล็กบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 
 (2) สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 แหํง ซึ่งสอนระดับประถมศึกษา ได๎แกํ โรงเรียนบ๎าน

หน๎าเขา, โรงเรียนจุฬาภรณ๑พิชญาคาร, โรงเรียนบ๎านปากระแนะ, และโรงเรียนวัดในไรํ 
 (3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แหํง คือ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ๑ประชาอุทิศ 
 (4) ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน   จ านวน 

1 แหํง 
(5) แหลํงเรียนรู๎ในชุมชน 

   - ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจ าหมูํบ๎าน  จ านวน  12  แหํง 
   - โรงงานเซรามิค             จ านวน    1  แหํง 
   - ภูมิปัญญาชาวบ๎าน            จ านวน    2  แหํง 

 4.2 ด้านกีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
  (1) สนามกีฬา         จ านวน 4  แหํง 
  (2) สวนสาธารณะ    จ านวน 3  แหํง 
  (3) ที่พักผํอนหยํอนใจ 
   - บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว   
   - อํางเก็บน้ าคลองดินแดง   
   - น้ าตกห๎วยสูงใต๎   

4.3 ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
      ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระมีหนํวยให๎บริการด๎านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย๑สินของประชาชน 

ดังนี้ 
(1) หนํวยบริการชุมชน ต ารวจชุมชนประจ าต าบล จ านวน  1 แหํง 
(2) ศูนย๑ อปพร.     จ านวน  1 แหํง 
(3) จุดตรวจสามแยกพรุเถี๊ยะ   จ านวน  1 แหํง 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 โครงสร้างพ้ืนฐาน  
       เส๎นทางการคมนาคมการจราจรพื้นที่เทศบาลต าบลเขาพระ มีเส๎นทางการคมนาคมที่สามารถ
ติดตํอได๎ทั้งภายในจังหวัด และตํางจังหวัด 

(1) ทางรถยนต์ โดยมีเส้นทางที่ส าคัญ  คือ 
   - ทางหลวงแผํนดิน สาย 4015 
   - ทางหลวงแผํนดิน หมายเลข 4224  พิปูน – ห๎วยปริก 
  (2) ถนนในเขตเทศบาล มีถนนทั้งหมด 34 สาย แบ่งออกเป็นถนน 3 ประเภท  คือ 
   - ถนนลาดยาง    จ านวน   7 สาย 
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   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน 34 สาย 
   - ถนนลูกรังและถนนหินคลุก  จ านวน 56 สาย 
  (3) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  มี จ านวน  10  แหํง 

 5.2 การประปา   
     การให๎บริการระบบประปาแกํประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเขาพระนั้น ที่อยูํในความรับผิดชอบ

ของเทศบาลต าบลเขาพระ โดยอาศัยแหลํงน้ าดิบจากบํอบาดาลในแตํละหมูํบ๎าน มีผู๎ใช๎น้ าประปา จ านวน  
3,025 ครัวเรือน คิดเป็นร๎อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยใช๎น้ าประปาประมาณ 3,690 ลูกบาศก๑
เมตร/วัน การให๎บริการพบวํา ปัจจุบันยังให๎บริการไมํครบทุกหลังคาเรือน ในอนาคตมีโครงการที่จะขยายเขต
การให๎บริการให๎ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 5.3 ไฟฟ้า  
      การบริการไฟฟูาในเขตเทศบาล ปัจจุบันพบวํา มีจ านวนผู๎ใช๎ไฟฟูาแล๎วทุกครัวเรือน นอกจากบ๎าน

ที่มีการกํอสร๎างขึ้นใหมํ ซึ่งเทศบาลจะต๎องคอยดูแลการขยายเขตไฟฟูาอยํางทั่วถึง นอกจากนี้ เทศบาลยังต๎อง
รับผิดชอบในการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให๎กับประชาชนในเขตเทศบาล  

 5.4 การสื่อสาร  
               มีระบบการสื่อสารและการบริการด๎านตําง ๆ  ดังนี้ 
  - โทรศัพท๑สาธารณะ ได๎รับบริการจากบริษัทที โอ ที จ ากัด มหาชน 
  - ไปรษณีย๑โทรเลข (เอกชน) ให๎บริการในรูปแบบ PAY AT POST ซึ่งมีที่ท าการไปรษณีย๑โทร
เลข จ านวน 1 แหํง 
  - หอกระจายขําว และระบบเสียงตามสายของหมูํบ๎านจ านวน  12 แหํง ซึ่งมีสํวนส าคัญในการ
ให๎บริการขําวสารข๎อมูลแกํประชาชน 

5.5 ด้านสาธารณสุข 
 (1) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน   2 แหํง                  

(2) ร๎านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน   1 แหํง 
(3) ศูนย๑สํงเสริมสุขภาพชุมชน   จ านวน 12 แหํง 
(4) บุคลากรทางการแพทย๑ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 

- แพทย๑     จ านวน    1  คน 
 - พยาบาล    จ านวน    3  คน 
 - ทันตแพทย๑/ผู๎ชํวยฯ   จ านวน    2  คน 
 - เภสัชกร    จ านวน    1  คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข/ผู๎ชํวยฯ  จ านวน    2  คน 
 - เจ๎าพนักงานสาธารณสุข   จ านวน    3  คน 
 - อสม.     จ านวน 157  คน 

5.6 ด้านการบริหารจัดการขยะ 
      เทศบาลต าบลเขาพระได๎มีระบบการบริหารจัดการขยะ โดยได๎มีการให๎บริการจัดเก็บขยะภายใน

พ้ืนที่ แล๎วน าไปก าจัดยังแหลํงก าจัดของหนํวยงานเอกชน   
- รถที่ใช๎จัดเก็บขยะ    จ านวน  1   คัน 
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- ปริมาณขยะท่ีเก็บขนได๎ในแตํละวัน จ านวน  2   ตัน 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
  โดยพิจารณาจากสภาพทางเศรษฐกิจโครงสร๎างทางเศรษฐกิจของชุมชนเขตเทศบาลต าบลเขาพระ เป็น
ลักษณะเศรษฐกิจผสมผสาน โดยแบํงตามกลุํมอาชีพตําง ๆ ดังนี้ 

6.1 อาชีพเกษตรกรรม     ประมาณร๎อยละ    70 
                ลักษณะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชากรในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ สํวนใหญํประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร  โดยมีพ้ืนที่เกษตรกรรมประมาณ 23,208 ไรํ  แบํงเป็นการท าสวนยางพารา 27,110.25 ไรํ 
, ไม๎ผล 1,963 ไรํ , ปาล๑มน้ ามัน 639.75 ไรํ , นาข๎าว 380.25 ไรํ และมีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ๑พ้ืนเมือง สุกร 
และไกํพันธุ๑พ้ืนเมือง เป็นต๎น 

6.2 อาชีพรับจ้าง                 ประมาณร๎อยละ  15 
          6.3 อาชีพท าธุรกิจ     ประมาณร๎อยละ  8 

      (1) การอุตสาหกรรม 
 - โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน   2  แหํง 
 - ซํอมจักรยาน/จักรยานยนต๑  จ านวน   4  แหํง 
 - ซํอมรถยนต๑    จ านวน   2  แหํง 

      (2) สถานประกอบการด๎านพาณิชยกรรม 
   - ตลาดนัด   จ านวน  4  แหํง 
   - ร๎านค๎าทั่วไป   จ านวน 76 แหํง 
   - โรงสีข๎าว   จ านวน   1 แหํง 
       (3) สถานประกอบการด๎านบริการ 
   - สถานที่จ าหนํายอาหาร ตาม พรบ.สาธารณสุข จ านวน 15  แหํง 
   - สถานบริการที่พัก/เชํา  จ านวน  10 แหํง 
   - ปั้มน้ ามันแบบหัวจําย  จ านวน   3  แหํง 
           6.4 อาชีพรับราชการ        ประมาณร๎อยละ 2 
           6.5 อาชีพอ่ืน ๆ      เชํน รับจ๎างทั่วไป  เป็นต๎น  ประมาณร๎อยละ 5 
  โดยส าหรับงานรับจ๎างทั่วไปนั้น แรงงานสํวนใหญํจะอยูํในภาคการเกษตร  ซึ่งสามารถจ าแนก
ได๎ดังนี ้
    - แรงงานจากภายนอก (ตํางถิ่น)  คิดเป็น  10% 
    - แรงงานจากบุคคลภายในพ้ืนที่  คิดเป็น  50% 
    - แรงงานรับจ๎างที่ท าการเกษตรของตนเองแล๎วหารายได๎เสริม   คิดเป็น  40% 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 ต๎นน้ าล าธารหลายสายในพ้ืนที่ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวงไหลผํานหมูํบ๎าน และไหลลงสูํอําง 

เก็บน้ าเขื่อนคลองดินแดงและล าคลอง เกือบทุกหมูํบ๎านที่ ติดกับเทือกเขาหลวงจะมีล าธารซึ่งน าน้ ามาใช๎
ประโยชน๑ในการจัดท าประปาภูเขามาใช๎ในหมูํบ๎าน  และห๎วย หนอง คลอง บึง บริเวณที่ราบทุํงนา และที่ราบ
สองข๎างถนนทางหลวงก็จะมีหนองน้ าเป็นที่เพาะพันธุ๑ปลาและใช๎น้ าเพ่ือการเกษตร 
 7.1 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
  - คลองดินแดง ไหลผํานหมูํที ่1 , 2 , 10 ต าบลเขาพระ 
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  - แมํน้ าตาปี    ไหลผํานหมูํที่ 4 , 6 , 7 ต าบลเขาพระ 
 7.2 แหล่งน้ าสาธารณะ 
  - อํางเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอํางเก็บน้ าขนาดใหญํมีพ้ืนที่ประมาณ 5,000 ไรํ อยูํในพ้ืนที่
หมูํที่ 3 , 5 , 8 , 9 , 10 ต าบลเขาพระ 
  - หนองบัว เป็นหนองน้ า ตั้งอยูํในหมูํมี่ 2 ต าบลเขาพระ 
  - ประปาภูเขา ประปาหมูํบ๎าน 9 แหํง 

7.3 แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
- ฝาย       2   แหํง 
- บํอน้ าตื้น  ประมาณ         500   แหํง 
- หนองน้ า      3   แหํง 
- สระน้ า       3   แหํง 
- ประปาภูเขา , ประปาหมูํบ๎าน  13    แหํง 
- อํางเก็บน้ าคลองดินแดง (ขนาดความจุประมาณ 60 ล๎าน ลบ.ม.)  1  แหํง 

7.4 สภาพดิน 
       ต าบลเขาพระ แบํงสภาพพ้ืนที่ออกเป็น 70% เป็นภูเขาสูงและเชิงเขา พ้ืนที่ราบเชิงเขาและที่ราบ 
ที่ราบลุํม 30% เป็นพื้นที่ท าการเกษตร  
  (1) พ้ืนที่ภูเขาและเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย หน๎าดินลึก การระบายน้ าได๎ดี มี
ความอุดมสมบูรณ๑ของดินมาก เหมาะแกํการปลูกยางพารา ไม๎ผล ไม๎ยืนต๎นและพืชเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
  (2) พ้ืนที่ราบ และท่ีราบลุํม ลักษณะดินเป็นดินรํวนปนทราย ดินลํางเป็นดินรํวนปนดินเหนียว 
การระบายน้ าและความอุดมสมบูรณ๑ของดินต่ า เหมาะแกํการท านาปลูกพืชไรํ ไม๎ผล และปาล๑มน้ ามัน 
 7.5 ด้านการปศุสัตว์  
                ในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ มีการเลี้ยงวัว/โคพันธุ๑พ้ืนเมือง เลี้ยงไกํ เลี้ยงสุกร และเลี้ยงแพะ 

8. ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 ศาสนา  

      ประชากรสํวนใหญํในเขตเทศบาลต าบลเขาพระนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งมีแหลํงศาสนสถาน ดังนี้ 
1) วัดทองท านุ (วัดหน๎าเขา)   ตั้งอยูํหมูํที่  1 ต าบลเขาพระ 
2) วัดบ๎านในไรํ               ตั้งอยูํหมูํที่  7 ต าบลเขาพระ 
3) วัดห๎วยโก               ตั้งอยูํหมูํที่ 11 ต าบลเขาพระ 
4) ที่พักสงฆ๑ห๎วยโกเหนือ       ตั้งอยูํหมูํที่ 10 ต าบลเขาพระ 

 8.2 ประเพณี วัฒนธรรม  
      ต าบลเขาพระในภาพรวมเป็นถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากจะมีพิธีกรรม

ตามประเพณีทางศาสนาแล๎ว ยังมีประเพณีประจ าท๎องถิ่น 
  - ประเพณีทางพุทธศาสนิกชน ประเพณีบวชนาค ประเพณีถวายเทียนพรรษาและผ๎าอาบ
น้ าฝน ประเพณีตักบาตรในวันส าคัญทางพุทธศาสนา ประเพณีเข๎าวัดรับศีล ฟังธรรมในระหวํางเข๎าพรรษาและ
วันส าคัญทางศาสนา 
  - ประเพณีท๎องถิ่น ประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญํบนภูเขาพระ , ประเพณีวัน
สงกรานต๑ , ประเพณีรดน้ าผู๎สูงอายุ , ประเพณีวันสารทเดือนสิบ ,  ประเพณีร ามโนราห๑โรงครูสมโภชน๑พํอทําน
ตาปะขาว เป็นต๎น 
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8.3 โบราณสถาน และโบราญวัตถุ  
  (1) ภูเขาพระ  หมูํที่   1 ต าบลเขาพระ 

(2) พํอทํานทอง  หมูํที่   1 ต าบลเขาพระ 
(3) พํอทํานตาปะขาว หมูํที่   1 ต าบลเขาพระ 
(4) พํอหลวงพลอย หมูํที่ 10 ต าบลเขาพระ 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 ป่าไม้ และสัตว์ป่า  
      ในเขตอุทยานแหํงชาติ เขตปุาสงวนแหํงชาติ และเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑ปุา  ในเทือกเขาหลวงตาม

แนวรอยตํอของต าบลตั้งแตํทิศตะวันออกถึงทิศเหนือและทิศใต๎ ครอบคลุมหมูํที่ 4 , หมูํที่ 12 , หมูํที่ 5 , หมูํที่ 
10 , หมูํที่ 8 , หมูํที่ 9 และหมูํท่ี 11 ต าบลเขาพระ   เป็นพื้นที่ปุาไม๎คํอนข๎างสมบูรณ๑มีพันธุ๑พืช และสัตว๑ปุาหา
ยากหลายชนิด ประชาชนได๎รับประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี้มาก 

9.2 บ่อน้ าร้อนธรรมชาติบ้านหนองบัว  
      มีพ้ืนที่ตั้งอยูํ หมูํที่ 2 ต าบลเขาพระ เป็นบํอน้ าร๎อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีการกํอสร๎างเป็นที่

อาบน้ า และปรับปรุงบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่พักผํอนหยํอนใจ มีประชาชนทั้งในพ้ืนที่และตํางพ้ืนที่มา
อาบน้ าร๎อนเพ่ือสุขภาพเป็นจ านวนมาก 

 
10. การท่องเที่ยว  

สถานที่ทํองเที่ยว ซึ่งนักทํองเที่ยวสามารถแวะเยี่ยมชมได๎ เชํน  
1. ภูเขาพระ  ตั้งอยูํท่ี หมูํที่ 1 ต าบลเขาพระ  มีการกํอสร๎างพระพุทธสิหิงค๑ขนาด 

ใหญํอยูํบนภูเขาและมีการจัดกิจกรรมประเพณีชักพระบกและนมัสการพระใหญํขึ้นทุกปี 
2. อํางเก็บน้ าคลองดินแดง เป็นอํางเก็บน้ าขนาดใหญํมีภูมิทัศน๑ท่ีสวยงามนําที่จะ 

พัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวตํอไป 
3. บํอน้ าร๎อนธรรมชาติบ๎านหนองบัว เป็นบํอน้ าร๎อนธรรมชาติมีการพัฒนาเป็นแหลํง 

พักผํอน หยํอนใจ และอาบน้ าร๎อนเพ่ือสุขภาพ 
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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2557 – 2560 ) 
****************************** 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2558 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

ยุทธศาสตร์ที ่1   
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

การเคหะ และชุมชน 

4,738,130 4,269,722 5,262,600 5,781,796 5,882,000 13,919,402.61 - -  

ยุทธศาสตร์ที ่2   
ด๎านการพัฒนาคน 

และสังคม 

10,604,766 10,654,166 10,933,459 8,436,023 22,994,789 20,223,932 - -  

 
ยุทธศาสตร์ที ่3     
การพัฒนา ด๎านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

 
637,600 

 
627,600 

 
321,266 

 
137,680 

 
355,000 

 

 
191,765 

 
- 

 
- 
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ยุทธศาสตร ์

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2557 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2558 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2559 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2560 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

งบประมาณ 
ที่ต้ังไว้ ( บาท ) 

เบิกจ่ายจริง 
( บาท ) 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนา 
ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจ 

230,000 223,484 160,000 107,215 60,000 385,390 - -  

ยุทธศาสตร์ที ่5   
ด๎านการบริหารจดัการ 

อนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

30,000 30,000 40,000 25,000 20,000 74,500 - -  

ยุทธศาสตร์ที ่6    
ด๎านการบริหารจดัการ
องค๑กร 

1,363,200 1,278,580 1,909,400 1,614,291 5,105,000 882,415 - -  
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  
ตามที่เทศบาลต าบลเขาพระ  ได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือแก๎ไข

ปัญหาให๎กับประชาชน และพัฒนาองค๑กรให๎เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให๎ความเป็นอยูํของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลต าบลเขาพระนั้น  ผลที่ได๎รับมีดังนี้   

๑. ประชาชนมีน้ าประปาใช๎ทุกครัวเรือน 

๒. ประชาชนมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน 

๓. ประชาชนมีถนนใช๎ในการสัญจรไปมาได๎สะดวก 

๔. ไมํมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๕. เด็กๆ ได๎รับการศึกษาทุกคน 

๖. ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ปุวยเอดส๑  ได๎รับเงินชํวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 

๗. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือในเรื่องที่อยูํอาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 

๘. ประชาชนได๎รับความชํวยเหลือจากสาธารณภัย 

๙. ปัญหาไข๎เลือดออกลดลง 

๑๐. ขยะในหมูํบ๎านมีวิธีการจัดการที่ถูกต๎อง 

๑๑. ประชาชนได๎รับความรู๎เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

๑๒. ประชาชนได๎รับความรูํเกี่ยวกับการปูองกันภัย 

๑๓. ประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการด าเนินงานตํางๆ ของเทศบาล 

14. ประชาชนได๎รับบริการจากงานบริการตํางๆ ของเทศบาลด๎วยความสะดวก 

3. สรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 
2560   

ตามท่ีเทศบาลต าบลเขาพระ  ได๎ด าเนินงานตํางๆ ตั้งแตํมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ซ่ึง
ปรากฏผลในแตํละด๎าน ดังนี้ 

3.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ปัญหาที่พบมากก็คือปัญหาเส๎นทางคมนาคมไมํสะดวกโดยเฉพาะในชํวง
หน๎าฝน  เนื่องจากถนนบางสายเป็นถนนดินลูกรังและหินผุ   เมื่อถึงชํวงฤดูฝน  เส๎นทางจะเป็นหลุมเป็นบํอ  เป็น
รํองลึกท าให๎ราษฎรไมํสามารถสัญจรไปมาได๎สะดวก  จึงต๎องมีการปรับปรุงเรื่องเส๎นทางการคมนาคมให๎สามารถใช๎
สัญจรไปมาได๎ตลอดฤดูกาล  โดยพัฒนาเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สํวนปัญหารองลงมาคือ
ปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค  ระบบประปาหมูํบ๎านยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ปริมาณน้ ามีไมํเพียงพอกับความ
ต๎องการ  ต๎องมีการขยายระบบประปาหมูํบ๎าน   และเรื่องไฟฟูาสํองทาง  ยังไมํครอบคลุมเส๎นทางและแหลํงชุมชน  
ต๎องมีการขยายพ้ืนที่ติดตั้งไฟฟูาสํองทาง   

3.2 ด้านเศรษฐกิจ   ปัญหาด๎านราคาผลผลิต ต๎นทุนในการผลิต และการประกอบอาชีพ เนื่องจากต๎นทุน
ในการผลิต  เคมีภัณฑ๑ทางการเกษตรมีราคาสูง  แตํผลผลิตที่จ าหนํายมีราคาต่ าและบางครั้งผลผลิตล๎นตลาดไมํมี
สถานที่จ าหนํายสินค๎า  และในชํวงหน๎าแล๎งมีปัญหาทางด๎านแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  โดยเฉพาะการท าสวนผลไม๎
ที่ต๎องใช๎น้ าเป็นจ านวนมาก  ปัจจุบันจ านวนเกษตรกร และคนวํางงานเพิ่มมากข้ึน แตํพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูกมี
จ านวนจ ากัด  จึงต๎องมีการพัฒนาความรู๎ในการประกอบอาชีพและสร๎างอาชีพเสริมให๎แกํคนในชุมชน 
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  3.3 ด้านการศึกษา   ปัญหาการขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ๑การเรียนการสอนที่ทันสมัย 
ความต๎องการสนับสนุนอุปกรณ๑สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และในสํวนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่อยูํในความ
รับผิดชอบของเทศบาล  บางศูนย๑สถานที่คับแคบ  ไมํเหมาะสมกับจ านวนเด็กเล็กท่ีเพ่ิมข้ึน  ต๎องมีการขยายตํอเติม  

  3.4 ด้านสาธารณสุข   ปัญหาด๎านโรคติดตํอ  เชํน  โรคไข๎เลือดออก  โรคพิษสุนัขบ๎า  สารพิษตกค๎างจาก
การใช๎สารเคมีในการผลิตทางการเกษตร  ความต๎องการสร๎างความรํวมมือในการปูองกันแก๎ไขปัญหาโรคติดตํอโดย
การสนับสนุนเคมีภัณฑ๑  สํงเสริมรณรงค๑ให๎ราษฎรใช๎วัตถุดิบทางธรรมชาติในการก าจัดศัตรูพืชและใช๎วิธีธรรมชาติ
ในการปลูกพืช 

  3.5 ด้านสังคม   ชุมชนไมํเข็มแข็ง การประสานงานระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับประชาชนในพ้ืนที่ยังไมํ
ครอบคลุมเทําที่ควร  ขาดการสํงเสริมด๎านการรวมกลุํม  ประชาชนไมํคํอยให๎ความสนใจในการมีสํวนรํวมในการ
พัฒนา  ความต๎องการ  สํงเสริมให๎ชุมชนเข็มแข็ง  ให๎ราษฎรมีบทบาทรํวมกับหนํวยราชการและองค๑กรมากขึ้น  
สํงเสริมในการพัฒนาเรื่องการรวมกลุํม  โดยเฉพาะกลุํมอาชีพ  สํงเสริมการรวมกลุํมของเด็กเยาวชน 

   3.6 ด้านการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร   ปัญหาด๎านเครื่องมือเครื่องใช๎ส านักงาน บางครั้งไมํ
เพียงพอกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น  เชํนเครื่องคอมพิวเตอร๑   ปัญหาการขาดความเข๎าใจของประชาชนในรูปแบบ
การท างานและอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล  ต๎องมีการประชาสัมพันธ๑บทบาทและอ านาจหน๎าที่ของเทศบาล และ
ขําวประชาสัมพันธ๑ตํางๆ ให๎ประชาชนได๎รับทราบ  และจัดซื้อเครื่องใช๎ส านักงานเพ่ิมเติม  เพ่ือความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

   3.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปัจจุบันปัญหาขยะเป็นเรื่องที่สร๎างมลพิษและความ
สกปรกให๎แกํชุมชน  ปัญหาวัชพืชสองข๎างทาง  ต๎องรณรงค๑ปลูกจิตส านึกให๎ประชาชนรู๎จักรักษาความสะอาดและ
ก าจัดขยะท่ีสร๎างข้ึนด๎วยตัวเอง  จัดให๎มีถังขยะตามสถานที่สาธารณะตํางๆ  และมีการรณรงค๑ให๎มีการก าจัดวัชพืช
สองข๎างทาง  สร๎างจิตส านึกให๎ประชาชนรู๎จักอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   3.8 การมีส่วนร่วมและบริการประชาชน   ประชาชนไมํคํอยให๎ความส าคัญกับการเข๎ามามีสํวนรํวมใน
โครงการ/กิจกรรม  การเป็นคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนา  และคณะกรรมการตํางๆ  ต๎องมีการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชน  ตัวแทนชุมชน  รู๎ถึงความส าคัญและบทบาทหน๎าที่  สํงเสริมการเข๎ารํวมกิจกรรมของ
ประชาชน    
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************* 
 

ก. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

   1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาล จะต๎องมีความสัมพันธ๑ระหวํางแผนยุทธศาสตร๑ชาติ เพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยูํระหวํางการการเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตํอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ  ซึ่ง
ขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ารําง
ยุทธศาสตร๑ชาติ  โดยรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยํอได๎  ดังนี้ 
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(๑) ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให๎มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา 
ยุทธศาสตร๑ชาติ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดทารํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช๎ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูํความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให๎เสนอรํางยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ให๎
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให๎ความเห็นชอบเพ่ือใช๎เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - 
๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต๎นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติได๎แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได๎แกํ  (๑)  คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูป  เพ่ือจัดท ารําง
กรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทารํางแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 
๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑และกรอบการปฏิรูปได๎ด าเนินการยกรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได๎มีการน าความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร๑ชาติที่มาจากหลายภาคสํวน ได๎แกํภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได๎พิจารณาน าข๎อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหํงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข๎อมูลในการ
ยกรํางยุทธศาสตร๑ชาติด๎วย และได๎น าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติระยะ ๒๐ ปี ตํอที่ประชุมคณะกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร๑ชาติ ซึ่งขณะนี้อยูํระหวํางการด าเนินการปรับปรุงรํางกรอบยุทธศาสตร๑ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร๑ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นตํอไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติจะน าเสนอรํางกรอบยุทธศาสตร๑
ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได๎มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน กํอนที่จะน าเสนอ
ตํอสภานิติบัญญัติแหํงชาติให๎ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร๑ชาติมาใช๎เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นชํวงเวลาของการประกาศใช๎แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หนํวยงานตํางๆ จะได๎น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถํายทอดลงสูํแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวํางที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติตามรํางรัฐธรรมนูญฉบับใหมํอยูํระหวํางการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดวําจะด าเนินการแล๎วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

(๒) สาระส าคัญ 
    (๒.๑) สภาพแวดล้อม 

ในชํวงทศวรรษที่ผํานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอยํางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให๎ภูมิทัศน๑ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยํางมีนัยส าคัญ โดยกํอให๎เกิดโอกาสทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล๎อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตํขณะเดียวกันทํามกลางความเปลี่ยนแปลงในด๎าน
ตํางๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต๎องบริหารจัดการด๎วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑เศรษฐกิจของโลกได๎สํงผลให๎โครงสร๎างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร๎าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต๎องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรม
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และการสํงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลําช๎ากวําฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหมํมากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอยํางยิ่งภายใต๎อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน๑และความก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ระหวํางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหวําง
สังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว๎างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุํมเกษตรกรรายยํอยและในภาค
ชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสาร องค๑ความรู๎ แหลํงทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับ
ประชาชนที่อยูํในพ้ืนที่หํางไกลก็มีในวงแคบกวํา ในขณะที่การใช๎เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็
นับวํายังอยูํในกลุํมประเทศที่ใช๎เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสํวนใหญํไมํสามารถพัฒนาได๎เองภายในประเทศ 
ต๎องน าเข๎ามาจากตํางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช๎วัตถุดิบและแรงงานเข๎มข๎นในการเป็นจุดแข็งในการ
แขํงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด๎านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ของโลกและแรง
ขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมํรวมทั้งความเชื่อมโยงอยํางใกล๎ชิดของสังคมโลกได๎ท าให๎เกิดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด๎านอ่ืนๆ ที่ซับซ๎อนขึ้นอาทิ การกํอการร๎าย โรคระบาด เครือขํายยาเสพติดข๎ามชาติ และการกํอการ
ร๎าย อาชญากรรมข๎ามชาติในรูปแบบตํางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล๎วนแล๎วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการ
แผํนดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในชํวงต๎นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน๑ได๎ท าให๎ภูมิทัศน๑ทางด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุํงสูํเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แตํชํองวํางทางสังคมก็ยิ่งกว๎างขึ้นรวมถึงชํองวํางทางดิจิทัล (digital divide) ถ๎าหากไมํ
สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให๎ความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตํางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข๎างหน๎าสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยํางมี
นัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญตํอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได๎แกํ กระแสโลกาภิวัตน๑ที่
เข๎มข๎นขึ้นอยํางตํอเนื่องและมีความเสี่ยงและท๎าทายตํอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย๎ายอยํางเสรีและ
รวดเร็วของผู๎คน เงินทุน ข๎อมูลขําวสารองค๑ความรู๎และเทคโนโลยี และสินค๎าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุํมเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสูํความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย๑รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย๎ายมาสูํเอเชียภายใต๎สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชํวงระยะ ๑๐ ปีข๎างหน๎าจะยังคงได๎รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาตํอเนื่องจากวิกฤติการณ๑ทางเศรษฐกิจโลกในชํวงปี  ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณ๑ในกลุํมประเทศยูโรโซนที่ท าให๎ระดับหนี้สาธารณะในประเทศตํางๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงตํอความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตํอเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญํในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให๎เกิดภาวะเงินเฟูอได๎เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ 
รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข๎าสูํจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมํที่จะชํวยให๎ประสิทธิภาพการผลิตของโลก
เพ่ิมขึ้นขนานใหญํและเป็นวงกว๎าง เชํนที่เคยเกิดขึ้นในชํวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมํมีแนวโน๎มการกํอตัวที่
ชัดเจน แตํก็มีแนวโน๎มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมํๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ
รูปแบบใหมํๆ ซึ่งภายใต๎เงื่อนไขดังกลําว เศรษฐกิจโลกในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวต่ ากวําเฉลี่ย
ร๎อยละ ๕.๑ ในชํวง ๕ ปีกํอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ๑ที่ตลาดโลกขยายตัวช๎า แตํ
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ประเทศตํางๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขํงขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น 
ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข๎างหน๎านี้ จะท าให๎ขนาดของตลาดในประเทศ
ขยายตัวช๎าลง เงื่อนไขดังกลําวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไมํเรํง
ปรับโครงสร๎างเพื่อแก๎ปัญหาจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎สัมฤทธิ์ผล 

ในด๎านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก๎าวเข๎าสูํชํวงเปลี่ยนผํานที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู๎นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปนั้น นําจะมีผลท าให๎บรรยากาศด๎านความมั่นคงของโลกในชํวงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรํวมมือและความขัดแย๎ง โดยขึ้นอยูํกับปัจจัยผลประโยชน๑แหํงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเป็นองค๑ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุํมประเทศ  ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด๎านเทคโนโลยีอยํางรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชํนกัน โดยเฉพาะอยําง
ยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหมํที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให๎เกิดธุรกิจรูปแบบใหมํ รวมทั้งเกิด
การเชื่อมตํอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก๎าวหน๎าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ๑ ซึ่งประเทศไทยจะต๎องลงทุน
ด๎านทรัพยากรมนุษย๑และการวิจัยให๎สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมํได๎ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมก็จะเป็นเกณฑ๑มาตรฐานที่กดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับเปลี่ยนไปสูํสังคมสีเขียวโดยการ
พัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช๎ก็จะมีสํวนส าคัญ และชํวยแก๎ปัญหาการลดลงของทรัพยากรตํางๆ รวมทั้ง
น้ ามัน ซึ่งแม๎ราคาจะลดลงแตํมีผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม จึงต๎องผลักดันให๎มุํงสูํการผลิตพลังงานทดแทนใน
รูปแบบตํางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสํงผลกระทบตํอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข๎อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข๎าสูํสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร๎อน ทั้งนี้โครงสร๎างประชากรโลกที่เข๎าสูํสังคมสูงวัย แม๎จะสํงผลให๎
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมํๆ แตํมีความเสี่ยงให๎เกิดการแยํงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตํอการใช๎จําย
งบประมาณด๎านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด๎านการ คลังที่ส าคัญ 
ส าหรับภาวะโลกร๎อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกํอให๎เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรง
มากขึ้นนั้น กดดันให๎ต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให๎มีความทั่วถึงมาก
ขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสํงผลให๎ความเป็นเมืองเติบโตอยํางตํอเนื่อง  ตามมาด๎วยการมี
ข๎อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ๑ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช๎พื้นท่ี และความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม ภายใต๎
เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลําว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช๎
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให๎เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข๎มข๎นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ๑และสภาพแวดล๎อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแตํอดีตถึง
ปัจจุบันท าให๎ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยูํในกลุํมประเทศระดับรายได๎ปาน
กลางมาตั้งแตํป ี๒๕๓๑ และได๎ขยับสูงขึ้นมาอยูํในกลุํมบนของกลุํมประเทศระดับรายได๎ปานกลางตั้งแตํปี ๒๕๕๓ 
และลําสุดในปี ๒๕๕๗ รายได๎ประชาชาติตํอหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอปีฐานการผลิตและ
บริการหลากหลายขึ้น ฐานการสํงออกสินค๎าอุตสาหกรรมใหญํขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ
แขํงขันและมีสํวนแบํงในตลาดโลกสูงขึ้นและสร๎างรายได๎เงินตราตํางประเทศในระดับสูง  อาทิ กลุํมยานยนต๑ 
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อิเล็กทรอนิกส๑และเครื่องใช๎ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค๎าเกษตร การทํองเที่ยว และบริการด๎านสุขภาพ 
ฐานเศรษฐกิจที่ใหญํขึ้นสํงผลให๎การจ๎างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล๎านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล๎านคน 
อัตราการวํางงานเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร๎อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็น
ร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได๎รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการ
สาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐานตํางๆ และการคุ๎มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข๎าถึงทรัพยากรตํางๆ มี
ความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
รํวมมือระหวํางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและชํองทางในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก๎าวหน๎าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
รํวมมือที่ชํวยท าให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตํางๆ ไปสูํระดับสากลก็มีความคืบหน๎ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ๑ในชํวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได๎สํงผลให๎
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร๎างภูมิคุ๎มกัน ให๎ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการ
ที่ดีอันได๎แกํ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได๎อยํางเป็นระบบดีขึ้น มีการ
ก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะ
การคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหวํางประเทศอยูํในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบตํางๆ ให๎มีการด าเนินการอยํางเป็นระบบมากขึ้น มีการสร๎างความเป็นธรรมให๎กับกลุํมตํางๆ สามารถ
คุ๎มครองผู๎บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได๎ดีขึ้น ชํวยสร๎างบรรยากาศของการแขํงขันในตลาด 
และสนับสนุนให๎การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลํองตัวมากขึ้น 

แตํประเทศไทยก็ยังมีจุดอํอนในเชิงโครงสร๎างหลายด๎านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดอํอนส าคัญของประเทศไทยได๎แกํ โครงสร๎างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แตํคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไมํเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุํมทักษะฝีมือสูงและกลุํมทักษะฝีมือระดับลําง ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต๎องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร๎างเศรษฐกิจมีสัดสํวนภาคการค๎าระหวํางประเทศตํอขนาดของเศรษฐกิจสูงกวํา
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอํอนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช๎องค๑ความรู๎ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคํายังมีน๎อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมํเพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล๎วไมํถูกน ามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได๎อยํางคุ๎มคํา การพัฒนานวัตกรรมมีน๎อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความตํอเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปรํงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร๑รัปชั่นมีเป็นวงกว๎าง การพัฒนา
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไมํเป็นระบบโครงขํายที่สมบูรณ๑และลําช๎า  
การบังคับใช๎กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตํางๆ ล๎าสมัยไมํทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม ไมํเคารพสิทธิผู๎อ่ืนและไมํยึดผลประโยชน๑สํวนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล๎า
และความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท๎าทายมาก  รวมทั้งปัญหาในด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีเผชิญกับภาวะขยะล๎นเมืองและสิ่งแวดล๎อมเสื่อมโทรมลงในทุกด๎าน 
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ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะสํงผลตํออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  
ได๎แกํ การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ในระยะเวลา ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะมีนัย
ยะที่ส าคัญยิ่งตํอการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู๎สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว
ยํอมสํงผลตํอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช๎จํายการลงทุนและการออม ตลอดจนคําใช๎จําย
ด๎านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข๎อจากัดด๎าน
ทรัพยากร ทั้งด๎านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตํอต๎นทุนการผลิตและสภาพแวดล๎อมความเป็นอยูํ
ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล๎าในมิติตํางๆ ก็มีนัยยะตํอการสร๎างความสามัคคี 

สมานฉันท๑ในสังคม ข๎อจ ากัดตํอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย๑ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยํางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่
ท าให๎เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต๎องปรับตัวคือ การแก๎ปัญหาความ
อํอนแอของการบริหารราชการแผํนดิน ที่ท าให๎จ าเป็นต๎องเรํงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให๎เกิดการ
บริหารราชการทีดี่ 

โครงสร๎างที่เป็นจุดอํอนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรํงใสดังกลําว จะ
สํงผลให๎ประเทศไทยยิ่งต๎องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต๎สถานการณ๑ที่กระแสโลกาภิวัตน๑
เข๎มข๎นข้ึน เป็นโลกไร๎พรมแดนอยํางแท๎จริง โดยที่การเคลื่อนย๎ายของผู๎คน สินค๎าและบริการ เงินทุน องค๑ความรู๎
เทคโนโลยี ข๎อมูลและขําวสารตํางๆ เป็นไปอยํางเสรี สํงผลให๎การแขํงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศ
ตํางๆ เรํงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขํงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข๎อจากัด
ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตํอการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู๎คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ๑และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข๎มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลํอยมลพิษ  สิทธิมนุษยชน และ
กฎระเบียบทางการเงิน เป็นต๎น เงื่อนไขตํางๆ ดังกลําวจะเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องปรับตัวและมีการ
บริหารความเสี่ยงอยํางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต๎องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร๎างเพ่ือแก๎จุดอํอนและควบคูํไปกับการสร๎างกลไกเชิงรุกให๎จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน๑สูงสุดแกํ
ประชาชนสํวนใหญํของประเทศ ซึ่งหากไมํสามารถแก๎ปัญหาและปฏิรูปให๎สัมฤทธิ์ผลได๎ในระยะ ๔ - ๕ ปีตํอจาก
นี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขํงขัน รายได๎เฉลี่ยของประชาชนจะไมํสามารถยกระดับให๎ดีขึ้น
ได ๎คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรํอยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมํสามารถยั่งยืนไปได๎ในระยะยาว 

ทั้งนี ้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสํงผลตํออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอยํางมากโดยเฉพาะอยํางยิ่ งลักษณะในเชิงโครงสร๎างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอํอนที่จะต๎องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและกํอให๎เกิดทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและ
รับมือกับภัยคุกคามเหลํานี้ได๎นั้น จ าเป็นจะต๎องมีการวิเคราะห๑แนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยํางรอบด๎าน
ขณะเดียวกันต๎องวิเคราะห๑ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมของประเทศตํอการเปลี่ยนแปลง
เหลํานั้น โดยที่ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํเพ่ือให๎โครงสร๎างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
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ภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุขให๎กับคนใน
ชาติได๎ ไมํวําจะเป็นการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย๑ การปรับเปลี่ยนคํานิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู๎ ซึ่งจ าเป็นอยําง
ยิ่งที่จะต๎องอาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในการด าเนินการรํวมกันอยํางเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับ
ความส าคัญและแบํงหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจนของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการด าเนินการ
ดังกลําวจะต๎องก าหนดเป็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน๑และเปูาหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคสํวนตํางๆ เพ่ือให๎ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูํเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ที่เหมาะสมเพ่ือแก๎ไขจุดอํอนและเสริมจุดแข็งให๎เอ้ือตํอ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให๎บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติในการที่จะให๎ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด๎าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได๎อยํางยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห๑ให๎ได๎ข๎อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาสและข๎อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสูํการก าหนดต าแหนํงเชิงยุทธศาสตร๑และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได๎รับการยอมรับรํวมกันใน
สังคมไทยที่จะสํงผลให๎เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไป
ในทิศทางที่สอดคล๎องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต๎การมองภาพอนาคตของประเทศที่
เป็นภาพเดียวกัน 

อยํางไรก็ตามในชํวงที่ผํานมา ประเทศไทยมิได๎มีการก าหนดวิสัยทัศน๑ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร๑ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผํนดินของฝุายบริหารจึงให๎ความส าคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ท าให๎การด าเนินนโยบายขาดความตํอเนื่อง  
ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผํนดินของประเทศไทยให๎มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว  

และเพ่ือเป็นการก าหนดให๎ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต๎องขับเคลื่อนประเทศไปสูํ
เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับรํวมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต๎องมี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” ซึ่งภายใต๎
ยุทธศาสตร๑ชาติ ประเทศไทยต๎องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยํางเป็นระบบขนานใหญํ  เพ่ือให๎โครงสร๎างทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน๑ใหมํของโลกยืดหยุํนปรับตัวได๎เร็ว  สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมํได๎ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร๎างประโยชน๑สุข
ให๎กับคนในชาติได๎ จะต๎องมีการก าหนดวิสัยทัศน๑ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให๎
สอดคล๎องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายตํางๆ  ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การก าหนดให๎มี “ยุทธศาสตร๑ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พร๎อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผํนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ให๎
สามารถน าไปสูํการปฏิบัติอยํางจริงจังจะชํวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสํวนและน าพาประเทศ
ไทยให๎หลุดพ๎นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ  ปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่น และปัญหาความขัดแย๎งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
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และบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผํานประเทศไทยไปพร๎อมๆ กับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน๑ใหมํของโลกได๎ซึ่งจะท าให๎ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก  สามารถด ารง
รักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยูํดีมีสุข
อยํางถ๎วนหน๎ากันสาระส าคัญของยุทธศาสตร๑ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร๑ชาติกาลังด าเนินการยกรําง
อยูํในขณะนี้นั้นจะประกอบด๎วยวิสัยทัศน๑และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต๎องการบรรลุรํวมกันรวมทั้ง
นโยบายแหํงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค๑กรและคนไทยทุกคนต๎องมุํง
ด าเนินการไปพร๎อมกันอยํางประสานสอดคล๎อง เพ่ือให๎บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต๎องการ คือประเทศไทยมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแหํงชาติ อันได๎แกํ การเมืองภายในประเทศ การเมืองตํางประเทศ
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๒.๒) วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน๑ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน๑
ดังกลําวจะต๎องสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ   อันได๎แกํการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยูํอยํางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางม่ันคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยูํดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศและ
การอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 
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(๒.๓) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน๑และท าให๎ประเทศไทยพัฒนาไปสูํอนาคตที่พึงประสงค๑นั้น  จ าเป็น

จะต๎องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สํวนให๎ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต๎องก าหนดยุทธศาสตร๑ชาติในระยะยาว  เพ่ือถํายทอด
แนวทางการพัฒนาสูํการปฏิบัติในแตํละชํวงเวลาอยํางตํอเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร๎างความเข๎าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยรํวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสํวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร๎างและรักษาไว๎ซึ่งผลประโยชน๑แหํงชาติและบรรลุวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติ
พจน๑ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให๎ประเทศมีขีดความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํม
ประเทศพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร๑ชาติ
ที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑ ได๎แกํ (๑) 
ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน (๓) ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  และ    (๖) ยุทธศาสตร๑ด๎านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแตํละยุทธศาสตร๑ สรุปได ๎ดังนี้ 

(๒.๓.๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศ
และชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อมั่นในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
                               - การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข 

- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร๑รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

- การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ๑กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
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- การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร๎อยภายในประเทศสร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศ 

- การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล๎อม 

- การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากข้ึน 

(๒.๓.๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎างความ
มั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร๑ทุกด๎าน อันได๎แกํ
โครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย๑ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

- การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน๑จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับ
ไปสูํสํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีการใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขํงขันของภาคเกษตรสํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎ามาเพ่ิมมูลคํา
และยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศไทย
เป็นศูนย๑กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต๎น 

- การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
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- การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย๑กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการสิ่งแวดล๎อม
เมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 

- การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

- การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตํางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค๑กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค๑ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 

(๒.๓.๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎
เป็นรากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศมีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห๑อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มีครอบครัวที่
มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และท่ัวถึง 
- การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคํานิยมที่พึงประสงค๑ 
- การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
- การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 

(๒.๓.๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

- การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
- การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
- การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
- การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 
- การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

(๒.๓.๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เรํงอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด๎านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  
และพัฒนามุํงสูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาท ิ

- การจัดระบบอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
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- การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
- การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร๑และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 

(๒.๓.๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 

- การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
- การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตํางๆให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
- การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 

(๒.๔) กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร๑ชาติจะเป็นแผนแมํบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงาน

ตํางๆ ใช๎เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ แผนเฉพาะด๎านตํางๆ เชํน ด๎านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให๎มีความสอดคล๎องกันตามห๎วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร๑
ชาติจะใช๎เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอยํางมี
เอกภาพให๎บรรลุเปูาหมาย โดยจะต๎องอาศัยการประสานความรํวมมือจากหลายภาคสํวน ภายใต๎ระบบประชารัฐ 
คือ ความรํวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย
จะได๎มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร๑ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร๑ชาติไปสูํการปฏิบัติ  
เพ่ือที่สํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได๎อยํางตํอเนื่องและบูรณาการ 

(๒.๕) ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
  (๒.๕.๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิสัยทัศน๑ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนด

เปูาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับเป็นเจ๎าของรํวมกันสามารถ
ถํายทอดเปูาหมายของยุทธศาสตร๑ชาติ สูํเปูาหมายเฉพาะด๎านตํางๆ ตามระยะเวลาเป็นชํวงๆ ของหนํวยงาน
ปฏิบัติได ๎และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได๎ 

  (๒.๕.๒) ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติและแผนในระดับตํางๆ เพ่ือให๎สํวนราชการนายุทธศาสตร๑ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมาย
ด๎านการจัดสรรงบประมาณ ให๎สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติ
อยํางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให๎การดาเนินการตามยุทธศาสตร๑ชาติมีความตํอเนื่อง รวมทั้งมี
ระบบการติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบในทุกระดับ 

  (๒.๕.๓) กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล๎องตั้งแตํระดับการจัดทายุทธศาสตร๑ 
การน าไปสูํการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการ
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ขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติสูํการปฏิบัติอยํางมีประสิทธิภาพและหนํวยงานปฏิบัติจะต๎องมีความเข๎าใจ สามารถ
ก าหนดแผนงานโครงการให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ 

   2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
เนื่องด๎วยในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องสอดคล๎องกับแผน

ยุทธศาสตร๑พัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แตํทั้งนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได๎สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยูํระหวําง
การด าเนินการและยังไมํประกาศใช๎ แตํได๎ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒  
เอาไว๎แล๎ว 

     ดังนั้น  เพ่ือให๎การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี( พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4 ) ของเทศบาลต าบลเขาพระ มีความ
สอดคล๎องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ ๑๒    เทศบาลต าบลเขาพระจึงได๎น า
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติดังกลําวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีให๎
เหมาะสมกับสภาวการณ๑ขององค๑การบริหารสํวนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  
ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

(๑) กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตํางๆ  ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํๆ การเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ๑ด๎านตํางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด๎าน  เชํน ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การพัฒนา
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

- การน๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
- คนเป็นศูนย๑กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม  
- การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
- การพัฒนาสูํความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข 

(๒) สถานะของประเทศ 
(๒.๑) ด้านเศรษฐกิจ 
      (๒.๑.๑)   ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให๎เห็นถึงข๎อจ ากัดในการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ แม๎วําเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผํานมา (ยกเว๎นชํวงวิกฤตการณ๑ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวได๎ดีเฉลี่ยประมาณร๎อยละ ๕ ตํอปี จนท าให๎รายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ในปี 
๒๕๕๗ มาอยูํที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี ซึ่งท าให๎ประเทศ
ไทยได๎ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตํในระยะ ๘ 
ปีที่ผํานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร๎อยละ ๓.๒ ชะลอ
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จากร๎อยละ ๕.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ ากวําศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ ากวําระดับที่จะท า
ให๎ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางในระยะเวลาอันควร  โดยสาเหตุที่ส าคัญประการหนึ่งมา
จากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยํางตํอเนื่อง ดังจะเห็นได๎จาก สัดสํวนการลงทุนรวมตํอผลิตภัณฑ๑มวล
รวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร๎อยละ ๔๑.๓ ในชํวงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร๎อยละ ๒๕.๕ ในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบวําอัตราการ
ขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชํวงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูํที่ประมาณร๎อยละ ๔.๙ ต่ ากวําสิงคโปร๑
และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกวําไทย 

    (๒.๒.๒) การปรับโครงสร๎างการผลิตสูํประเทศรายได๎ปานกลางขั้นสูง แตํความสามารถ
ในการแขํงขันเริ่มลดลง   โครงสร๎างการผลิตของไทยได๎เปลี่ยนผํานจากภาคเกษตรไปสูํภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดสํวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร๎อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เป็นร๎อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล๎าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได๎มีการสั่งสมองค๑
ความรู๎และเทคโนโลยีอยํางตํอเนื่อง ท าให๎มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต๎การบริหารจัดการของ
เงินทุนตํางชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต๎
เครือขํายของบริษัทแมํในตํางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสํวนสูงขึ้น    จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศ
รายได๎ปานกลางข้ันสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย๎ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวํา ท าให๎ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผํานมายังเพ่ิมในระดับที่นําพอใจแตํการชะลอ
ตัวของก าลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของก าลังแรงงานเป็นไปอยํางลําช๎า ประกอบกับผลิตภาพการ
ผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท าให๎ความสามารถในการแขํงขัน
ระหวํางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท๎อนมาที่ปริมาณการสํงออกรวมขยายตัวช๎าลงจากร๎อยละ  ๙.๗ ตํอปี
ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๑ ในชํวง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

   (๒.๑.๓)  ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูํในระดับต่ าท าให๎
ขาดพลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎หลุดพ๎นจากการเป็นประเทศรายได๎ปานกลาง  ซึ่งต๎อง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม๎วําการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวมในชํวงกํอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูํในระดับที่นําพอใจก็ตาม แตํมีแนวโน๎มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่
ผํานมา และยังมีความลําช๎าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชํวงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับ
การพัฒนาประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงในชํวงกํอนหน๎า ทั้งนี้การขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวม 
ลดลงจากร๎อยละ ๓.๓๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร๎อยละ ๒.๐๕ ในชํวงครึ่งแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที ่๑๑ ท าให๎ประเทศไทยจ าเป็นต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพ่ิมการลงทุน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 

     (๒.๑.๔)  การลดลงของความแข็งแกรํงด๎านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรค
ตํอการแก๎ไขปัญหาเชิงโครงสร๎าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการด าเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แม๎วําเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในปี ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตํการให๎ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท าให๎เสถียรภาพ
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ของเศรษฐกิจไทยอยูํในเกณฑ๑ที่แข็งแกรํง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล๎เคียง
กันอยํางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ านวยตํอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยํางตํอเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข๎อจ ากัดตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น  
โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยร๎อยละ ๓๗.๙ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เป็นร๎อยละ ๔๒.๒ 
ในชํวง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ชี้ให๎เห็นวําแม๎จะอยูํภายใต๎กรอบวินัยทางการคลังแตํมีแนวโน๎ม
เพ่ิมข้ึนจากผลของการด าเนินมาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผํานมาและจะเป็นข๎อจ ากัดตํอการใช๎
มาตรการทางการคลังในการกระตุ๎นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะตํอไป 

     (๒.๑.๕) อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมํมากนัก เนื่องจาก
ตํางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวําไทย และประเทศไทยอยูํในสถานการณ๑การแขํงขันที่อยูํตรงกลาง
ระหวํางประเทศที่มีความได๎เปรียบด๎านต๎นทุนแรงงานและการผลิต  และประเทศที่มีความก๎าวหน๎าและ
ความสามารถในการแขํงขันทางนวัตกรรมและความคิดสร๎างสรรค๑  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ได๎จัดอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD  (International Institute for Management Development)  ได๎จัด
อันดับไว๎ที่ ๓๐ จาก ๖๑  ประเทศชั้นน า ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข๎าไปประกอบ
ธุรกิจประจ าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งด าเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทย
ได๎รับการจัดให๎อยูํในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

    (๒.๑.๖) สถานการณ๑การพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของ
ประเทศได๎รับการยกระดับดีขึ้น จากการผนึกก าลังของหนํวยงานด๎านวิทยาศาสตร๑  เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม และเชื่อมโยงให๎เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตํยังคงอยูํในระดับต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุํม
ประเทศที่มีรายได๎สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความพร๎อมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร๑อยูํที่ ๔๗ และ
ด๎านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามล าดับ
ในปี ๒๕๕๑ และตลอดชํวงระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผํานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คําเฉลี่ยการลงทุนด๎านการวิจัยและ
พัฒนาตํอ GDP ยังคงอยูํในระดับร๎อยละ ๐.๑๗ ตํอ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข๎อมูลลําสุด) ประเทศไทยมีการลงทุน
ด๎านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็นร๎อยละ ๐.๔๘ ตํอ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร๎อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร๎อยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล๎ว เชํน เกาหลีใต๎ ญี่ปุุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคําใช๎จํายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูํที่ร๎อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ตํอ 
GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามล าดับ 

    ขณะเดียวกันบุคลากรด๎านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไมํเพียงพอตํอ
การสํงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก๎าวหน๎า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากร
ด๎านการวิจัยและพัฒนามีจ านวน ๑๑ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล๎ว 
สํวนใหญํจะอยูํที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตํอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

    (๒.๑.๗) สถานการณ๑ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด๎าน ประกอบด๎วย
รูปแบบการขนสํงยังไมํสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ าและทางรางได๎ตามเปูาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการให๎บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให๎บริการน้ าประปายังกระจุก
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ในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลํงน้ าดิบไมํเพียงพอ การให๎บริการ ICT ยังไมํทั่วถึงกระจุก
ตัวอยูํในเมือง และมีราคาคํอนข๎างสูง ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศมีแนวโน๎มลดลงเล็กน๎อยและยังคง
เผชิญกับความเสี่ยงด๎านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด๎านพลังงานและ ICT อยูํในระดับต่ าและมีข๎อจ ากัด ยังไมํสามารถพัฒนาตํอ
ยอดในเชิงพาณิชย๑ได๎อยํางเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด๎านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ๎มครองทรัพย๑สินทาง
ปัญญา การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส๑ การรักษาความปลอดภัย และข๎อจ ากัดตํอการท าธุรกิจใหมํและการ
ประกอบกิจการในตํางประเทศ ตลอดจนบุคลากรด๎านโลจิสติกส๑ยังขาดความรู๎และทักษะเฉพาะด๎านที่ตรงตํอ
ความต๎องการของอุตสาหกรรม เชํน ความรู๎ด๎านภาษา ความรู๎ด๎านเทคโนโลยี และความรู๎ในการด าเนินธุรกิจ
ตํางประเทศ เป็นต๎น 

 
 
 
 
(๒.๒) ด้านสังคม 
    (๒.๒.๑) โครงสร๎างประชากรเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํการเป็นสังคมสูงวัย แตํยังคงมีปัญหาทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชํวงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได๎แกํ 
        (๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจ านวนลดลงอยํางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมํ

สมวัยและการตั้งครรภ๑ในกลุํมวัยรุํนที่มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ๑รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชํวงปี 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ คน ในชํวงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวําในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

     (๒) ก าลังแรงงานมีแนวโน๎มลดลง และแรงงานกวําร๎อยละ ๓๐ เป็นประชากร
กลุํมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมข้ึนช๎า ซึ่งจะเป็นข๎อจากัดตํอการพัฒนาในระยะตํอไป 
ก าลังแรงงานของไทยมีจ านวน ๓๘.๙ ล๎านคนในชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗   และเริ่มลดลงร๎อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ 
และร๎อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗    ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร๎อยละ  ๒.๒   ตํอปี   ในชํวง  ๑๐  ปีที่
ผํานมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตํยังต่ ากวําประเทศเพ่ือนบ๎าน เชํน มาเลเซีย ๑ เทําตัว และสิงคโปร๑ ๕ เทําตัว และ
ก าลังแรงงานกวําร๎อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต๎นและต่ ากวํา นอกจากนี้ ก าลังแรงงานกลุํมเจเนอเรชั่น
วาย ซึ่งมีจ านวนร๎อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไมํให๎ความส าคัญกับการมี
ครอบครัว สํงผลตํอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ๑รวมของประเทศในอนาคต 

      (๓) กลุํมผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น สะท๎อนถึงภาระ
คําใช๎จํายด๎านสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู๎สูงอายุจ านวนมากยังมีรายได๎ไมํเพียงพอในการยังชีพ ผู๎สูงอายุมี
แนวโน๎มเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ล๎านคน (ร๎อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล๎านคน (ร๎อยละ ๓๒.๑) ในปี 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผู๎สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสํงผลตํอภาระคําใช๎จํายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม๎
ผู๎สูงอายุมีสํวนรํวมในก าลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตํมีรายได๎ไมํเพียงพอกับคําใช๎จําย เนื่องจากมีการออมน๎อย และ
แหลํงรายได๎หลักร๎อยละ ๗๘.๕ ของรายได๎ท้ังหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  
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   (๒.๒.๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ๑ที่ลดลงสํงผลให๎ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุํน และครัวเรือนแหวํงกลางมีการขยายตัวมาก
ที่สุดในชํวงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สํงผลให๎ความสัมพันธ๑ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท าให๎ครอบครัวเสี่ยง
ตํอการลํมสลาย 

   (๒.๒.๓) คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด๎านสุขภาพ การเรียนรู๎ และคุณธรรม
จริยธรรม โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป ี
เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แตํเสียชีวิตกํอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไมํติดตํอและอุบัติเหตุ 
อยํางไรก็ตาม คนไทยได๎รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ 
๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง โดยชํวงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูํ
ในระดับต่ า สะท๎อนได๎จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖  มี
คําเฉลี่ยต่ ากวําร๎อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยสํวนใหญํมีปัญหาด๎านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการ
ส ารวจตํางๆ พบวําปัญหาส าคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย๑สุจริต และการทุจริตคอร๑รัปชัน โดยเห็นวําต๎องสํงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรํงดํวน 

   (๒.๒.๔) สถานการณ๑ความยากจนมีแนวโน๎มลดลง แตํยังคงมีความเหลื่อมล้ าของการ
กระจายรายได๎ สัดสํวนคนจนลดลงอยํางตํอเนื่องจากร๎อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร๎อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ 
แตํความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนํนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎มี
แนวโน๎มดีขึ้นเล็กน๎อย คําสัมประสิทธิ์ความไมํเสมอภาค (Gini Coefficient) ด๎านรายได๎ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี 
๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อยํางไรก็ตามความแตกตํางของรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยที่สุดกับกลุํมคนจน
ที่สุดแตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุํมคนรวยที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎สูงถึงร๎อยละ ๓๖.๘ 
ของรายได๎ทั้งหมด ขณะที่กลุํมคนจนที่สุดร๎อยละ ๑๐ ถือครองรายได๎เพียงร๎อยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่ส าคัญ
จากโครงสร๎างเศรษฐกิจที่ไมํสมดุล สํงผลให๎การกระจายประโยชน๑ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคมไมํ
ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชํวงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

        (๒.๒.๕) ความเหลื่อมล้ าระหวํางกลุํมคนยังคงเป็นปัญหาส าคัญของสังคมไทย อัน
เนื่องมาจาก 

    (๑) ความเหลื่อมล๎าด๎านสินทรัพย๑ทั้งด๎านการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยูํในกลุํมคนเพียงสํวนน๎อย โดยเฉพาะอยํางยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ มี
การถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสํวนการถือครองที่ดินสูงกวํากลุํมผู๎ถือครองที่ดินร๎อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดิน
น๎อยที่สุด ๓๒๕.๗ เทํา เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินวําง
เปลําของภาครัฐ 

    (๒) เด็กยากจนยังเข๎าไมํถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข๎าถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตํางกันตามฐานะของกลุํมประชากร ระหวํางเขตเมือง-ชนบทและ
ระหวํางภูมิภาค มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องคําครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุํมประชากรร๎อยละ 
๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยูํดีที่สุด มีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวํากลุํมประชากรร๎อยละ ๑๐ ที่มี



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๓๔ | ห น้ า  

 

ฐานะความเป็นอยูํด๎อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทํา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวํานักศึกษาในเขตชนบท
ประมาณ ๒.๒ เทํา 

     (๓) คุณภาพการให๎บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล๎ากันระหวําง
ภูมิภาค โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข  อาทิ จากการส ารวจทรัพยากร
สาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบวํา อัตราสํวนแพทย๑ตํอประชากรระหวํางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตํางกันถึง ๓.๖ เทํา 

     (๔) ความเหลื่อมล้ าการเข๎าถึงการคุ๎มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงาน
อิสระเข๎าถึงการคุ๎มครองมากขึ้น จากการเข๎าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล๎านคน ในปี 
๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล๎านคน ในปี ๒๕๕๗ ท าให๎แรงงานในระบบมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ 
อยํางไรก็ตาม แรงงานในระบบได๎รับคําจ๎างเฉลี่ยสูงกวําแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทํา ในปี ๒๕๕๖ 

     (๕) ความเหลื่อมล้ าด๎านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไมํเข๎าใจ
กฎหมาย เข๎าไมํถึงกระบวนการยุติธรรม และหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการท างาน 
นอกจากนี ้ผู๎มีรายได๎น๎อยมักไมํได๎รับความเป็นธรรม ไมํสามารถตํอสู๎คดีจากการที่ไมํสามารถรับภาระคําใช๎จํายใน
กระบวนการยุติธรรมและต๎องใช๎ระยะเวลายาวนาน 

   (๒.๒.๖) คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวําร๎อยละ ๙๙.๙ 
ได๎รับความคุ๎มครองทางด๎านสุขภาพ โดยอยูํภายใต๎ระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าร๎อยละ ๗๓.๘ ระบบ
ประกันสังคมร๎อยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจร๎อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุํม
ผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได๎มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู๎สูงอายุได๎รับการ
สงเคราะห๑เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามชํวงอายุ ๘.๓ ล๎านคน จากผู๎สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล๎านคน 
สํวนผู๎พิการได๎รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู๎พิการร๎อยละ ๘๙.๕ และรัฐให๎เงินอุดหนุนแกํเด็ก
ด๎อยโอกาสที่อยูํในครอบครัวยากจนให๎ได๎รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต๎โครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอยํางไรก็ตาม สวัสดิการด๎านที่อยูํอาศัยยังไมํครอบคุลมกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ แม๎วํารัฐจัดสวัสดิการ
ด๎านที่อยูํอาศัยภายใต๎โครงการตํางๆ แตํปัจจุบันกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อยและรายได๎ปานกลางยังไมํมีกรรมสิทธิ์ในที่อยูํ
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยํางไรก็ตาม รัฐเริ่มให๎ความส าคัญกับการพัฒนาที่อยูํอาศัยแกํผู๎สูงอายุ
โดยเฉพาะผู๎ที่มีรายได๎น๎อยและผู๎ยากไร๎ 

    (๒.๒.๗) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน๎มเป็นสังคม
พหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การให๎คุณคํากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มี
ความเห็นแกํตัว ไมํรู๎จักเสียสละ ไมํเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผํ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน๎มการเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข๎ามาของแรงงานตํางชาติที่กํอให๎เกิดการน๎าเอาวัฒนธรรมต๎นทางผสมผสาน
กับวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

   (๒.๒.๘) ความเข๎มแข็งของชุมชนมีแนวโน๎มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก๎ปัญหาและ
สนองตอบความต๎องการของชุมชนด๎วยตนเองได๎ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท๎าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
และบูรณาการเป็นแผนต าบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให๎ได๎รับการสนับสนุนทั้งในด๎านองค๑ความรู๎  และงบประมาณในกิจกรรมที่เกิน
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ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุํมท ากิจกรรมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและเชื่อมโยงเป็น
เครือขํายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหํงในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แหํง ในปี ๒๕๕๖ สํวนใหญํเป็นกลุํมธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ ร๎อยละ ๓๒.๕๑ ขององค๑กรทั้งหมด และองค๑กรการเงิน ร๎อยละ ๒๖.๗๗  

    (๒.๒.๙) ความไมํยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตํางกันสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งใน
สังคม ในชํวงระยะเวลากวํา ๑๐ ปีที่ผํานมา ความขัดแย๎งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุํมตํางๆ ที่มี
ความรุนแรงมากขึ้น น าไปสูํความสูญเสียตํอชีวิต ทรัพย๑สิน และสํงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ๎อม 

(๒.๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   (๒.๓.๑) ทรัพยากรธรรมชาติสํวนใหญํถูกน าไปใช๎ในการพัฒนาจ านวนมาก กํอให๎เกิด

ความเสื่อมโทรมอยํางตํอเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย๎งในการใช๎ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
    (๑) พ้ืนที่ปุาไม๎ลดลง เนื่องจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ท าให๎ความ

ต๎องการใช๎ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูํอาศัย และการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไป
ด๎วย พ้ืนที่ปุาไม๎จึงถูกบุกรุกท าลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปุาไม๎ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล๎านไรํ หรือร๎อยละ ๕๓.๓๓ ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล๎านไรํ หรือคิดเป็นร๎อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

    (๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ท าให๎ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช๎ประโยชน๑ที่ไมํถูกต๎องตามหลักวิชาการ  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะล๎างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมี
ข๎อจ ากัดในการน าไปใช๎ประโยชน๑ การใช๎ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมํมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไมํเป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพก าลังตกอยูํภายใต๎ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศ
ปุาไม๎อยํางตํอเนื่องเป็นเวลานาน 

    (๓) ปุาชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกท าลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช๎
ประโยชน๑อ่ืนๆ จ านวนมาก เชํน การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการท านากุ๎ง การขยายตัวของเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให๎พ้ืนที่ปุาชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปุาชายเลนกวํา ๒.๓ ล๎านไรํ เหลือเพียง ๑.๕ 
ล๎านไรํ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร๎อยละ ๓๔.๘ ท าให๎รัฐเริ่มมีนโยบายปกปูองปุาชายเลนอยํางจริงจัง โดยไมํ
อนุญาตการตํอสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแตํปี ๒๕๓๔ และห๎ามการใช๎ประโยชน๑อ่ืนๆ อยํางไรก็ตาม ในระหวํางปี 
๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวํา ปุาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล๎านตัน 
ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล๎านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าชายฝั่งของประเทศไทยยังคง
ขยายตัวอยํางตํอเนื่องจากปริมาณความต๎องการสัตว๑น้ าที่เพ่ิมมากขึ้น 

    (๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ แตํประสิทธิภาพ
การใช๎พลังงานดีขึ้น ความต๎องการใช๎พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผํานมาแตํการผลิตพลังงานเชิง
พาณิชย๑เพื่อการบริโภคภายในประเทศไมํเพียงพอกับความต๎องการ ท๎าให๎ต๎องน าเข๎าจากตํางประเทศเพ่ิมขึ้นโดย
ในปี ๒๕๕๕ ต๎องน าเข๎าเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๖ อยูํที่ระดับ ๑.๐๘ ล๎านบาร๑เรลเทียบเทําน๎ามันดิบตํอวัน คิดเป็นร๎อยละ 
๕๔ ของความต๎องการใช๎ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ ามันดิบมีการน าเข๎าสูงที่สุดคิด



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๓๖ | ห น้ า  

 

เป็นร๎อยละ ๗๖ ของการน าเข๎าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช๎พลังงานเชิงพาณิชย๑ขั้นต๎นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมขึ้นร๎อย
ละ ๖.๘ อยูํที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร๑เรลเทียบเทําน๎ามันดิบตํอวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการใช๎พลังงานของประเทศ
ไทยมีแนวโน๎มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของการใช๎พลังงานต่ ากวําอัตราขยายตัวของGDP โดยในปี ๒๕๕๕ การ
เพ่ิมข้ึนของ GDP ร๎อยละ ๑ ขณะที่มีการใช๎พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร๎อยละ ๐.๖  

     (๕) ทรัพยากรน้ ายังมีสํวนที่ไมํสามารถจัดสรรได๎ตามความต๎องการ ประเทศ
ไทยประกอบด๎วย ๒๕ ลุํมน้ าหลัก น้ าตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล๎านลูกบาศก๑เมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหลํงเก็บกักน้ าในประเทศมีความจุคิดเป็นร๎อยละ ๒๘ ของปริมาณน๎าทําธรรมชาติ มีแอํงน้ าบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แอํงน้ าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ าบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล๎านล๎านลูกบาศก๑เมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช๎ได๎ โดยไมํกระทบตํอปริมาณน้ าบาดาลที่มีอยูํได๎รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล๎านลูกบาศก๑
เมตรอยํางไรก็ตาม การพัฒนาน้ าบาดาลขึ้นมาใช๎ มีข๎อจ๎ากัดในเรื่องของความคุ๎มทุน เนื่องจากมีคําใช๎จํายในการ
สูบน้ า และการด าเนินการส ารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต๎องการใช๎น้ าในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข๎าถึงแหลํงน้ าของภาคสํวนตํางๆ มีจ านวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล๎านลูกบาศก๑เมตร และยังไมํสามารถจัดสรรน้ าตามความต๎องการได๎อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล๎าน
ลูกบาศก๑เมตร 

  (๒.๓.๒) ปัญหาสิ่งแวดล๎อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
    (๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางมีประสิทธิภาพ แนวโน๎ม

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตํอคนตํอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ 
กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ สถานที่ก าจัดขยะแบบถูกต๎องตามหลักวิชาการมีเพียงร๎อยละ ๑๙ และมีการน ามูล
ฝอยกลับไปใช๎ประโยชน๑เพียงร๎อยละ ๑๘ ท าให๎มีปริมาณขยะสะสมตกค๎างเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล๎านตัน ในปี 
๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล๎านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส๑มีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 
๑๐ ตํอปี เนื่องจากความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยํางรวดเร็ว สํงผลให๎ในอนาคตอาจต๎อง
ประสบปัญหาการก าจัดซากของเสียเหลํานี้ หากภาครัฐไมํมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะ
อยํางครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได๎ประมาณร๎อยละ ๗๐ 
โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน าของเสียอันตรายกลับมาใช๎ประโยชน๑ใหมํมากขึ้น  แตํยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากต๎นทุนในการก าจัดสูง 

    (๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหํง แตํมีแนวโน๎มดีขึ้น ในปี 
๒๕๕๗ พบสารมลพิษทางอากาศเกินคํามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาส าคัญได๎แกํฝุุน
ละออง ก๏าซโอโซน และสารอินทรีย๑ระเหยงําย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่
ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย๑ระเหยงําย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชํน กรุงเทพฯ ปทุมธานี เชียงใหมํ ขอนแกํน พบ
สารเบนซินเกินคํามาตรฐาน แตํสํวนใหญํมีปริมาณลดลงจากปีที่ผํานมา ซึ่งได๎รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐาน
น้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อต๎นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี ้ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
สํวนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแตํปี ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนสํงสาธารณะและทางจักรยาน การเข๎มงวดกับการตรวจจับรถควันด า   อยํางไรก็ตาม    ปัญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต๑จ านวนมากส าหรับมลพิษจากหมอกควัน  ในพ้ืนที่
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ภาคเหนือตอนบน พบวําสถานการณ๑ดีขึ้นเป็นล าดับ โดยความรํวมมือและการท างานระหวํางภาครัฐ องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

    (๓) คุณภาพน้ าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลง สถานการณ๑คุณภาพน้ าในชํวง 
๑๐ ปีที่ผํานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน๎มเสื่อมโทรมลง โดยแหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ๑ดีมีแนวโน๎มลดลงสํวน
แหลํงน้ าที่อยูํในเกณฑ๑พอใช๎และเสื่อมโทรมมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้น สาเหตุส าคัญมาจากการชะหน๎าดินที่มีปุ๋ยตกค๎าง
จากการเกษตรและการปศุสัตว๑ และการระบายน๎าเสียจากชุมชน ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน มีจ านวนไมํ
เพียงพอตํอการบ าบัดน้ าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ า
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล๎านลูกบาศก๑เมตรตํอวัน ขณะที่ระบบบ าบัดน้ าเสียรองรับน้ าเสียที่เกิดขึ้นได๎เพียงร๎อยละ 
๓๑ 

     (๔) ประเทศไทยปลํอยก๏าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แตํอัตราการเติบโตลดลง
ปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ตามปริมาณความต๎องการ
ใช๎พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหํงชาติฉบับที่ ๒ การจัดท๎าบัญชี
ก๏าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวําประเทศไทยมีการปลํอยก๏าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา และเพ่ิมเป็น ๒๖๕.๙ ล๎านตันคาร๑บอนไดออกไซด๑เทียบเทํา ในปี 
๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลํอยก๏าซเรือนกระจกมีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓.๓ ตํอปี อยํางไรก็ตาม อัตราการเติบโต
ลดลงในชํวง ๕ ปีที่ผํานมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๏าซเรือนกระจกตํางๆ ที่มีการด าเนินงานเพ่ิมมาก
ขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๏าซเรือนกระจกในภาคปุาไม๎และการใช๎ประโยชน๑ที่ดินมีแนวโน๎มเพ่ิมมาก
ขึ้นร๎อยละ ๑.๑ จึงสํงผลให๎ภาคดังกลําวเป็นภาคที่มีความส าคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและชํวยลดปริมาณ
การปลํอยก๏าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

   (๒.๓.๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบํอยครั้งและมีความ
รุนแรงมากข้ึน สํงผลกระทบตํอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง วาตภัย และดิน
ถลํม สร๎างความเสียหายนับเป็นมูลคํากวําหมื่นล๎านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยํางยิ่งอุทกภัยมีแนวโน๎มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะสํงผลกระทบตํอ
ภาคการผลิตและวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยเป็นประจ าทุกปีในมิติของจ านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวําภัยแล๎ง
เป็นภัยธรรมชาติที่สํงผลกระทบตํอประชากรเป็นจ านวนมากกวําภัยประเภทอ่ืนๆ  ในขณะที่น้ าทํวมเป็นภัย
ธรรมชาติที่สํงผลให๎ประเทศไทยถูกจัดอยูํในล๎าดับประเทศที่มีความเสี่ยงต๎นๆ ของโลก 

(๒.๔) ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
   (๒.๔.๑) ด๎านธรรมาภิบาล 
    (๑) ประเทศไทยจะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยํางเรํงดํวนจาก

การประเมินผํานดัชนีความอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกันในสังคมไทย ชี้วํา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูํเย็นเป็นสุข
รํวมกันอยูํในระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แตํองค๑ประกอบด๎านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูํในระดับที่
ต๎องเรํงแก๎ไข สถานการณ๑ดังกลําว ถือเป็นความจ าเป็นของประเทศไทยที่จะต๎องให๎ความส าคัญกับเรื่องธรรมาภิ
บาลอยํางเรํงดํวน เนื่องจากสถานการณ๑วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิ
บาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการสร๎างระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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มีอยํางน๎อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรํงใส (๔) หลักความมีสํวนรํวม 
(๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ๎มคํา ขณะนี้ ได๎มีการสะสมตัวและลุกลามสูํทุกภาคสํวน ได๎แกํ ภาค
การเมืองทั้งระดับชาติและระดับท๎องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือให๎ได๎รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน๑สํวนตนทับซ๎อนกับผลประโยชน๑รัฐหนํวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมํเป็นธรรมาภิบาล มี
การใช๎อ านาจหน๎าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน๑ให๎ตนเองและพวกพ๎อง ภาคธุรกิจบางสํวนมีการรํวมมือกับ
นักการเมืองและข๎าราชการ กระท าการทุจริตเพ่ือให๎ได๎งานจากภาครัฐ ปิดงานอยํางรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ 
หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตํอผู๎บริโภค ภาคประชาชนมีแนวโน๎มยอมรับการทุจริตตํางๆ ที่ตนเองได๎รับ
ประโยชน๑มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสํวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพย๑สินของสํวนรวม ขาดความโปรํงใส ปลํอยให๎คนบางกลุํมใช๎ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน๑ 
สื่อมวลชนหลายส านักวางตัวไมํเป็นกลาง ไมํแสดงบทบาทในการตํอต๎านการทุจริตหรือปกปิดข๎อเท็จจริง รับ
ผลประโยชน๑จากกลุํมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมํสามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของวิชาชีพได๎ 

    (๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแตํปี ๒๕๔๔ โดยสมาคม
สํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได๎ส ารวจการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทยอยํางตํอเนื่อง พบวํา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือวําอยูํในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๕๒% และ
มีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํที่ ๗๗% แสดงให๎เห็นวํา บริษัทจดทะเบียนไทย 
ให๎ความส าคัญในการพัฒนาการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยํางยั่งยืนและสร๎างความเชื่อมั่นแกํ
ผู๎ลงทุนทั้งในประเทศและตํางประเทศสูํการยอมรับในระดับสากล 

  (๒.๔.๒) ด๎านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ 
    (๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได๎จัดระเบียบการบริหารราชการแผํนดินแบํงออกเป็น ๓ สํวนได๎แกํ 
บริหารราชการสํวนกลาง บริหารราชการสํวนภูมิภาค และบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นที่ใช๎หลักการกระจาย
อ านาจที่สํวนกลางได๎มอบอ านาจระดับหนึ่งให๎ประชาชนในท๎องถิ่นไปด าเนินการปกครองตนเองอยํางอิสระโดยที่
ไมํขัดตํอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสํวนนี้อยูํในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี  ซึ่งมีหน๎าที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผํนดิน รวมไปถึงการก าหนดนโยบายเพ่ือให๎ข๎าราชการน๎าไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนในโครงสร๎างของหนํวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการก าหนดสํวนราชการไว๎เป็น ๒๐ กระทรวง และสํวนราชการไมํ
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

    (๒) การกระจายอ านาจเกิดผลส าเร็จหลายด๎านแตํยังมีปัญหาที่ต๎องแก๎ไข การ
กระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ในระยะที่ผํานมาได๎ด าเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการ
ใช๎งบประมาณเป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการถํายโอนภารกิจ หน๎าที่และเพ่ิมรายได๎ในการด าเนินงานของ อปท. โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสํวนของรายได๎ของท๎องถิ่นตํอรายได๎รัฐบาลคิดเป็นร๎อยละ ๑๓.๓๑ เพ่ิมขึ้นเป็น



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๓๙ | ห น้ า  

 

ร๎อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร๎อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถํายโอน
ภารกิจไปแล๎วตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํ อปท. ฉบับที่ ๑ จ านวน ๑๘๕ ภารกิจ
จากภารกจิที่จะต๎องถํายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถํายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จ านวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถํายโอนบุคลากรจากสํวนกลางให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จ านวน 
๙.๘๕๐ คน แบํงเป็นข๎าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข๎าราชการกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งประจ าอยูํที่สถานีอนามัย จ านวน ๗๙ คน และลูกจ๎างประจ า ๓,๐๙๘ คน อยํางไรก็ตามยังมีปัญหา
ที่ต๎องการการแก๎ไข เชํน การทับซ๎อนของอ านาจหน๎าที่และเขตพ้ืนที่ระหวํางองค๑การบริหารสํวนจังหวัดและ
เทศบาลหรืองค๑การบริหารสํวนต าบล ท๎าให๎การจัดบริการสาธารณะให๎กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหา
การซื้อเสียง ท๎าให๎การเลือกตั้งระดับท๎องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการขาดแคลนรายได๎ของ อปท. ซึ่ง
รายได๎ที่ท๎องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ ๙.๙๐ ของรายได๎รัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และเพ่ิมเป็นร๎อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท๎องถิ่นจ าเป็นต๎องพ่ึงพาเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล คิดเป็นร๎อยละ ๓๘.๕๒ และร๎อยละ ๓๙.๔๖ ตามล าดับ สํงผลให๎ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หนาแนํน เชํน การเป็นแหลํงที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค๎า การบริการ การเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
แหลํงทํองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานตํางด๎าวได๎อยํางมีขอบเขตจ ากัด 

 
   (๒.๔.๓) ด๎านการทุจริตคอร๑รัปชั่น 

     ไทยก าลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก 
พัฒนาการของการทุจริตคอร๑รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง  รับ
สินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได๎ เนื่องจากมีความซับซ๎อนไมํมากเทํากับการทุจริต
คอร๑รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร๑รัปชั่นขนาดใหญํที่สูงเป็นแสนล๎านบาท  อัน
เนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนซึ่งเป็นรูปแบบใหมํที่เกิดมากขึ้นในชํวงที่รัฐเข๎ามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน๑จากธุรกิจในโลกสมัยใหมํ มีความซับซ๎อนเพ่ิมขึ้นและใน
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน๑ทับซ๎อนเป็นอยํางมาก  ไมํวําจะเป็น
องค๑กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตํางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองค๑กรตํางๆ ยังไมํสามารถที่จะเข๎าไปแก๎ไขปัญหาเหลํานี้ได๎ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ๑
คอร๑รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค๑กรเพ่ือความโปรํงใสนานาชาติ พบวํา
ประเทศไทยได๎ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูํอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ 
ประเทศทั่วโลก จะเห็นได๎วําประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน๎อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได๎ ๓๕ คะแนน อยูํอันดับ 
๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุํมอาเซียน พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนเทํากับประเทศฟิลิปปินส๑ สํวน
ประเทศสิงคโปร๑สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได๎ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร๑รัปชันน๎อย) 

 
   3. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
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๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต๎สมมติฐาน  (๑) แนวโน๎มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๘ ในชํวง

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร๎อยละ ๔.๒ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓  (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ย
ร๎อยละ ๔ (๓) ราคาน้ ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย 
๘๐-๑๐๐ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอบาร๑เรลในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร๎อยละ 
๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตํอเนื่องเฉลี่ยร๎อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 
๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๕ และ (๖) ก าลัง
แรงงานลดลงเฉลี่ยร๎อยละ ๐.๒ และร๎อยละ ๐.๗ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต๎
สมมุติฐานเหลํานี้ เศรษฐกิจไทยในชํวง ๑๐ ปีข๎างหน๎ามีแนวโน๎มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีคํา
กลางของการประมาณการร๎อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให๎เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได๎สูง
ในชํวงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 
๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลําวท าให๎เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูํภายใต๎กับดักประเทศรายได๎ปาน
กลางอยํางถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของก าลังแรงงานที่จะหด
ตัวเรํงขึ้นเป็นเฉลี่ยร๎อยละ ๑.๐ ในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถํวงตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด๎านการคิดค๎นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ๎าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข๎าสูํการเป็นประเทศรายได๎สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสํวนของประชากรผู๎ สูงอายุ (๓) จ านวน
ประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งสํงผลให๎อุปสงค๑และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต๎องการในประเทศ
ขยายตัวช๎าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ ที่การปรับตัวเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุช๎ากวําไทย (๕) ภาระการใช๎จํายเพ่ือดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมขึ้นท าให๎การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข๎อจ ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ๑รายได๎ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศ
รายได๎ข้ันสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได๎และ
มาตรฐานการครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกลําวท าให๎ประเทศไทยมีความสุํมเสี่ยงที่จะไมํสามารถหา
รายได๎ที่เพียงพอในการที่จะท าให๎คนไทยได๎รับการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุ
การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุของประเทศไทยสํงผลให๎อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต๎อง

แบกรับการดูแลผู๎สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ 
คน และคาดการณ๑วําในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู๎สูงอายุ ๑ คน การขาด
แคลนก าลังแรงงานท าให๎ต๎องน าเข๎าแรงงานไร๎ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ๎าน ซึ่งสํงผลกระทบตํอตลาดแรงงานไทย
ในด๎านการยกระดับรายได๎และทักษะฝีมือแรงงานจะช๎าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช๎า ปัญหาการค๎า
มนุษย๑ และการขาดการคุ๎มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาตํอเนื่องที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิต
ของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อยํางไรก็ตาม 
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค๎าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุํมผู๎สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลข
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เบื้องต๎น สศช. จะค านวณใหมํอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข๎อมูลในแบบจ าลองเสร็จสมบูรณ๑เกณฑ๑ขั้นต่ าในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยูํที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร๑ สรอ. ตํอคนตํอปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ า 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด๎านรายได๎ โอกาสการเข๎าถึง

บริการภาครัฐและการเข๎าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น าไปสูํความขัดแย๎งในสังคม และเป็นอุปสรรคตํอการพัฒนา
ประเทศท่ีลดทอนความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได๎และผลประโยชน๑
ของการพัฒนาไปยังกลุํมคนตํางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมํทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน๑สํวน
ใหญํตกอยูํในกลุํมที่มีโอกาสและรายได๎สูง ท าให๎สัดสํวนรายได๎ระหวํางกลุํมคนรวยร๎อยละ ๑๐ ของประชากรกับ
กลุํมคนจนร๎อยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตํางกันถึง ๓๔.๙ เทํา ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ า
ยังสํงผลให๎เกิดปัญหาตํางๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร๑รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข๎าถึงบริการการศึกษา
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียม   การแยํงชิงทรัพยากร  การรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร   ปัญหาอาชญากรรม
และยาเสพติด 

 
 
๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูํความเป็นเมืองมีแนวโน๎มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสูํพ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช๎ประโยชน๑ของทรัพยากรท๎องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิต
และแรงงานไปสูํภาคการค๎า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะชํวยลด
ผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสํงผลตํอการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท๎องถิ่น  การลดลงของ
แรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรและแรงงานในพื้นท่ีอาจสํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท๎องถิ่น อยํางไรก็ตาม การ
ผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญํขึ้นเพ่ือตอบสนองความต๎องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสํงผลให๎เกิด
การประหยัดจากขนาด การขนสํงมีต๎นทุนต่ าลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ๎มคํามากขึ้น 
นอกจากนี ้ความต๎องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสํวนเอื้อหรือท าให๎จ าเป็นต๎องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่
เพ่ือตอบสนองความต๎องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
   (๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหาร

จัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รํางรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มี
มาตราส าคัญๆ ที่จะชํวยสนับสนุนให๎การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  
มาตรา ๖๙ หนํวยงานของรัฐ องค๑การเอกชน หรือองค๑กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช๎เงินแผํนดิน มีหน๎าที่ต๎อง
เปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดังกลําวตํอสาธารณะ เพ่ือให๎พลเมืองได๎ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ 
รัฐต๎องด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหํงรัฐ และต๎องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยํางอ่ืน ให๎
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร๎างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความเป็นธรรมอยํางยั่งยืน 
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กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน๎าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวํางราชการสํวนกลาง 
สํวนภูมิภาค และสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งมีกลไกปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต๎องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึด
หลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช๎จํายเงินแผํนดิน อยํางคุ๎มคํา จัดให๎มีระบบการเงินการ
คลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอประชาชน และ
สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

   (๒) ภาคประชาสังคมให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม 
อาท ิมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนํวยงานวิจัยตํางๆ น าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ เรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริต
คอร๑รัปชั่นทั้งการคอร๑รัปชั่นขนาดใหญํและคอร๑รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจาย
อ านาจ เพ่ือรายงานข๎อค๎นพบและข๎อเสนอแนะสูํสาธารณะ เป็นแรงกดดันให๎ผู๎มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา 
ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท๎างานตํางๆ ให๎เหมาะสมมากขึ้น 

 
 

     ๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค๑การสหประชาชาติประเมินสถานการณ๑วําในชํวงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) 

จะเป็นศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกวําร๎อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่ว
โลก โดยประเทศที่พัฒนาแล๎วจะใช๎ระยะเวลาที่คํอนข๎างยาวนานในการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุเชํน ญี่ปุุน อเมริกา 
ยุโรป ขณะที่กลุํมประเทศก าลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรดังกลําวคํอนข๎างสั้นกวํา  
สะท๎อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุที่สั้นกวําประเทศพัฒนาแล๎วคํอนข๎างมาก 
โดยการเป็นสังคมผู๎สูงอายุจะสํงผลให๎มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย๎ายแรงงานตํางด๎าว
มากขึ้น นอกจากนี ้มีความต๎องการสินค๎าและบริการที่เหมาะกับผู๎สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอยํางมากส าหรับ
ประเทศไทยที่จะพัฒนาด๎านธุรกิจและลงทุนด๎านการค๎าและบริการ ด๎านการทํองเที่ยว ที่พักอาศัย การให๎บริการ
สุขภาพในรูปแบบตํางๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํงผลให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค๎าที่มีการใช๎เทคโนโลยีมาชํวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑กลาย
มาเป็นรูปแบบการค๎าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูํการใช๎เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหวําง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวํา Internet of 
Things (เทคโนโลยีอินเตอร๑เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ๑และ เครื่องมือตํางๆ เชํน โทรศัพท๑มือถือรถยนต๑ ตู๎เย็น โทรทัศน๑ 
และอ่ืนๆ เข๎าไว๎ด๎วยกัน) เพ่ือผลิตสินค๎าตามความต๎องการของผู๎บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการผลิต
ที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมํทัน ขาดการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท า
ให๎ความสามารถในการแขํงขันลดลง 
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๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงข้ึน 
   (๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน   มีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตํอทิศทางการวางแผนพัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด๎านการค๎าการลงทุนที่มุํงเน๎นให๎ความส าคัญกับ
เรื่องความโปรํงใสและสิ่งแวดล๎อมมากข้ึน 

   (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามา
ซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการตํอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได๎แกํ ๑) การลด
ข๎อจ ากัดในด๎านอุปสงค๑ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช๎ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานและวัตถุดิบเข๎มข๎นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันและพัฒนาตนเองไปสูํ
ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช๎ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ๎านและ ๓) โอกาสในการ
ใช๎ความได๎เปรียบด๎านสถานที่ตั้งและด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานและโลจิสติกส๑ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให๎เป็น
ศูนย๑กลางทางด๎านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตํอไป  

   (๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด๎าน
มาตรฐานของการค๎าและบริการมาเป็นข๎อกีดกันทางการค๎าซึ่งผู๎ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยํอมต๎องปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมีความรับผิดชอบตํอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค๎าจะกํอให๎เกิดการเคลื่อนย๎ายเงินทุน  แนวโน๎มราคาสินค๎าเกษตรและ
สินค๎าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศตํางๆ  ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินค๎าเกษตร สินค๎ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข๎มข๎น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการ
พัฒนาของภาครัฐที่ยังไมํทั่วถึง ยังมีแนวโน๎มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด๎านรายได๎ให๎มีความรุนแรง
มากขึ้นและเป็นอุปสรรคตํอการสร๎างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จ าเป็นตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตํอเนื่องและยั่งยืน 

   (๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วง
แผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชํวงต๎นแผนพัฒนาฯ 
และแนวโน๎มการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชํวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสม
หนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในชํวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูํวิกฤติและสร๎าง
ผลกระทบตํอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไมํ
ประสบความส าเร็จอยํางเป็นรูปธรรม  

   (๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก๎าวหน๎าในการติดตํอสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือขํายทางสังคมออนไลน๑ สํงผลให๎มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตํอวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล กระบวนการเรียนรู๎ และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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   (๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติม
ต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมข้ึน ท าให๎เกิดความแห๎งแล๎งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชํวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป สํงผลกระทบ
ตํอความอุดมสมบูรณ๑ของดิน ปุาไม๎เกิดความเสื่อมโทรม แหลํงน้ าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรค
ระบาดในพืชและสัตว๑ และอาจเกิดผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย๑กรณีที่เกิดโรคระบาดใหมํ เกิดความเสี่ยงตํอ
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชํน ระบบนิเวศปุาไม๎ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุํมน้ า เกิดการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกลําวข๎างต๎น จะสํงผลตํอความ
มั่นคงด๎านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

   (๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล๎ง แผํนดินไหวและดินโคลนถลํม สํงผล
กระทบตํอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข๎อตกลงระหวํางประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเข๎มข๎นและเป็นแรงกดดันให๎ประเทศไทยต๎องเตรียมพร๎อมรับภาระในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก
ภายใต๎กระแสการแขํงขันทางการค๎า 

 
๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท าเปูาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชํวงเวลา ๑๕ ปี โดย
สหประชาชาติให๎การรับรองแล๎วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด๎วยเปูาประสงค๑ (Goal) จ านวน ๑๗ 
ข๎อ และเปูาหมาย (Target) จ านวน ๑๖๙ ข๎อซึ่งจะสํงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศใน
อนาคต ที่ต๎องเน๎นขจัดความยากจนให๎หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทําเทียมกันทาง
เพศ สํงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ยั่งยืน ลดความไมํเทําเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบ
ยั่งยืน เตรียมความพร๎อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยํางยั่งยืน สํงเสริมให๎สังคมมีความสุข มีความ
ยุติธรรมและสํงเสริมความเป็นหุ๎นสํวนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกรํวมกัน 

    ๔.  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ
ก าหนดวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน๑แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต๑ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย๑กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน๑ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํการเปลี่ยนผํานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได๎
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ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการ
บรรลุวิสัยทัศน๑ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

   ๔.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning)        
       เป็นการก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร๑ของประเทศที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ชาติที่ สศช. ได๎

จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม  เป็นศูนย๑กลางด๎านการขนสํง
และ   โลจิสติกส๑ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหลํงผลิต
สินค๎าเกษตรอินทรีย๑และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
   ๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
     (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๕.๐ 

       (๒) ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎
ประชาชาติตํอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท 
(๙,๓๒๕ ดอลลาร๑ สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร๑ สรอ.) ตํอคนตํอปี 

  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๒.๕ ตํอปี 
    (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไมํต่ ากวําร๎อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ ๔.๐ ตํอปี) 

   ๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

     (๑) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

    (๒) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
    (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  ๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     (๑) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
     (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
   ๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ๑และ

การใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
      (๒) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
    (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
    (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
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     (๕) มีการบริหารจัดการน๎าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค๑และอุปทานของน้ า 
  ๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
      (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
     (๒) ขจัดการทุจริตคอร๑รัปชั่น 
     (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
  ๕.๑.๑ การสํงเสริมด๎านการวิจัยและพัฒนา 
  พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้ง

ด๎านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด๎านบุคลากรวิจัย ด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน และด๎านการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให๎ผู๎ประกอบการมีบทบาทหลักด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาให๎ใช๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริงทั้งเชิงพาณิชย๑และสาธารณะโดยให๎ความคุ๎มครองทรัพย๑สินทาง
ปัญญา 

 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
  สร๎างความรํวมมือระหวํางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคนและแรงงานให๎

มีทักษะความรู๎และสมรรถนะที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด๎วยเทคโนโลยี เรํงรัดให๎แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู๎ขั้น
พ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขํงขันในตลาดแรงงานได๎ สนับสนุนให๎แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุํนในการ
เคลื่อนย๎ายระหวํางสาขาการผลิตและระหวํางพื้นที่การผลิต เพ่ือให๎แรงงานสามารถเคลื่อนย๎ายไปสูํสาขาการผลิต
ที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให๎ผู๎ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท ากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให๎เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

   ๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
  พัฒนาขีดความสามารถของผู๎ประกอบการให๎มีความยืดหยุํน สามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจทํามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค๎าในรูปแบบตํางๆ  เพ่ิมสัดสํวนความ
เป็นเจ๎าของของคนไทยและสนับสนุนให๎มีการขยายตลาดที่มีแบรนด๑สินค๎าและชํองทางการตลาดที่เป็นของตนเอง
มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิต  บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

   ๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

  เศรษฐกิจในประเทศและตํางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขํายรถไฟให๎เป็น
โครงขํายหลักในการเดินทางและขนสํงของประเทศ พัฒนาโครงขํายระบบขนสํงสาธารณะและโครงขํายทางหลวง
พิเศษระหวํางเมือง ขยายขีดความสามารถของทําอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทําเรือที่มีศักยภาพให๎เป็น
ทําเรืออิเล็กทรอนิกส๑เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุน
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การพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เชํน อุตสาหกรรมซํอมบ ารุงและผลิตชิ้นสํวน
อากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต๎น เพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

  ๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
  ปรับโครงสร๎างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค๎าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค๎าเกษตรแปรรูปที่มีมูลคําสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร๎างความเชื่อมโยงทางด๎าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ๎านและลดระดับการผลิตสินค๎าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขํงขัน  ลงสูํ
ระดับที่จ าเป็นส าหรับการสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให๎สอดคล๎องกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความต๎องการของตลาดตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าทั้งด๎านกายภาพและเศรษฐกิจ  รวมทั้งสํงเสริม
การรวมกลุํมทางการเกษตรจากกิจการเจ๎าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ๑ ห๎างหุ๎นสํวน และ
บริษัทเพ่ือให๎เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ๑พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหลํงน้ า ใช๎
เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสม ใช๎กลไกตลาดในการปูองกันความเสี่ยง ตลอดจนสํงเสริมและเรํงขยายผล
แนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร๎างการ
ผลิตภาคบริการโดยเรํงพัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงขํายทั้งทางบก     ทางน้ า   
และทางอากาศ เรํงพัฒนาทําเทียบเรือขนาดใหญํเพื่อรองรับการเติบโตของการทํองเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก๎ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการทํองเที่ยวให๎ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมตํางๆ เกี่ยวกับการ
ทํองเที่ยวและสํงเสริมการทํองเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการทํองเที่ยวของไทย
สูํสากลและรองรับการพัฒนาการทํองเที่ยวให๎สามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ รวมทั้งสํงเสริมการพัฒนาเชิง
พ้ืนทีใ่นลักษณะกลุํมคลัสเตอร๑ทํองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้ง
ทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท๎องถิ่นและกิจกรรมการทํองเที่ยว ตลอดจนสํงเสริมการสร๎างความเชื่อมโยงด๎าน
การทํองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงขํายคมนาคมขนสํงเชื่อมโยง
กันเพ่ือให๎เกิดการพัฒนาแบบองค๑รวมทั้งระบบพัฒนาตํอยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหลํงการถํายทอด
เทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได๎ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
ให๎เข๎าสูํการเป็นศูนย๑กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด๎านการค๎าการลงทุน เชํน โลจิสติกส๑ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการ
ลงทุนอ่ืนๆ เชํน ลดอุปสรรคการเคลื่อนย๎ายเงินทุนระหวํางประเทศ เป็นต๎น สํงเสริมการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต๑ใช๎ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส๑ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอ านวยความสะดวกทางการค๎าการลงทุนด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือ
สร๎างเศรษฐกิจและสังคมแหํงปัญญาและการเรียนรู๎  มุํงเน๎นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร๎างสรรค๑ การลงทุนที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การประหยัดพลังงานและการใช๎พลังงานทดแทน การลงทุนด๎านการ
วิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย๑ การจัดตั้งส านักงานใหญํข๎ามประเทศ บริษัทการค๎าระหวํางประเทศ รวมทั้งการให๎
ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสูํสังคมขององค๑กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
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๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ 

  โดยชํวงวัยเด็กตั้งแตํแรกเกิดให๎มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด๎าน วัยเรียน วัยรุํนให๎มี
ทักษะการเรียนรู๎ ทักษะชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อ่ืนภายใต๎บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให๎มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร๎างผลิตภาพเพ่ิมให๎กับประเทศ  วัยผู๎สูงอายุให๎มีการท างานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ๑ มีรายได๎ในการด ารงชีวิต มีการสร๎างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือปูองกัน
หรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตํางๆ ที่จะกํอให๎เกิดภาระแกํปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการ
สุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง โดย 

   (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหมํเพ่ือสร๎างความรับผิดชอบตํอผลลัพธ๑ (Accountability)  

   (๒) ปฏิรูประบบการคลังด๎านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูํผู๎เรียน สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

   (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตํกระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกให๎ได๎คนดีคนเกํง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน๎นผลลัพธ๑จากตัวผู๎เรียน และ  

    (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู๎ โดยมุํงจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างสมรรถนะก าลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแตํระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู๎ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก าลังคนให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงและความต๎องการของตลาด การวิจัยและการใช๎เทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู๎ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
  การแพทย๑เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู๎สูงอายุทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑สุขภาพและที่อยูํอาศัย

ส าหรับผู๎สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและสร๎างความยั่งยืนในระยะยาว 
โดยพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด๎านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐให๎เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช๎ทรัพยากร และสํงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพ
ในรูปแบบเครือขํายที่มีการใช๎ทรัพยากรรํวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูํการเป็นศูนย๑กลางสุขภาพ
นานาชาติทั้งในด๎านศูนย๑กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย๑กลางบริการเพ่ือสํงเสริมสุขภาพ 
(Wellness Hub) ศูนย๑กลางยาและผลิตภัณฑ๑เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย๑กลางบริการวิชาการและ
งานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือน ารายได๎กลับมาใช๎ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้ง
สํงเสริมการให๎ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพ่ือให๎การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสํวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตํอสุขภาพของประชาชน 

   ๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีพในสังคมสูงวัย 
โดยการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมและความจ าเป็นทางกายภาพให๎เหมาะกับวัย  และการพัฒนาระบบการดูแล
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ผู๎สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด๎านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยํางบูรณาการ โดยการมี
สํวนรํวมของทุกภาคสํวนอยํางตํอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร๎อมให๎เป็นต๎นแบบของการ
ดูแลผู๎สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูํชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  ๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุํงเน๎นการเพ่ิม

ผลิตภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให๎แรงงานมีโอกาสเข๎าถึงการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอยํางมี
มาตรฐาน ปรับโครงสร๎างคําจ๎างแรงงานให๎ชัดเจนและสะท๎อนทักษะฝีมือแรงงานอยํางแท๎จริง  เรํงผลักดันให๎การ
ใช๎ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิต
ภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายยํอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล๎องกับพื้นท่ี สร๎างหลักประกันรายได๎แทนการอุดหนุนด๎านราคาสินค๎าเกษตร ลดต๎นทุนทางการเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยการผลิต 

   ๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย  

    (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให๎มีคุณภาพและมีชํองทางการเข๎าถึงอยําง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม  

    (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยูํอาศัยของผู๎มีรายได๎น๎อยและการเข๎าถึงระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดเป็นนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาติและเมืองนําอยูํ พัฒนาโครงการที่อยูํอาศัยแก๎ปัญหาชุมชน
แออัดในเมืองโดยด าเนินการรํวมกับภาคธุรกิจเอกชน   

    (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จ๎าเป็นและเหมาะสมตามกลุํมเปูาหมาย 
(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตํางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คําใช๎จํายรํวมกัน (Cost Sharing) 

  ๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให๎เกษตรกรรายยํอยที่ไร๎ที่ดินท ากินและยากจนได๎มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบและเข๎าถึงพ้ืนที่เปูาหมายได๎อยํางแท๎จริงด๎วยการผลักดัน 
พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. ….. และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรํวมกันของหนํวยงาน และสร๎าง
กระบวนการมีสํวนรํวม รวมทั้งปรับโครงสร๎างภาษีที่เป็นธรรม เชํน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ภาษีมรดกและ
ภาษีสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

  ๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ๎มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางเทําเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข๎มแข็งด๎านกฎหมายให๎แกํ
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช๎กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล๎า เชํน กฎหมายปุาชุมชน 
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต๎น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
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   ๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของเมือง 
เตรียมความพร๎อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด๎านการบริหารจัดการด๎านผังเมืองด๎านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนสํง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได๎มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอตํอความต๎องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร๎างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง
ตามระดับการพัฒนา 

   ๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  
  สํงเสริมและเรํงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส๑ของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขํงขันของประเทศทั้งด๎านการค๎า การลงทุน และการบริการ โดยค านึงถึงการเป็นมิตรตํอ
สิ่งแวดล๎อม (Green Logistics) สนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือในหํวงโซํอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด๎านอ านวยความสะดวกทางการค๎า ขนสํง และโลจิสติกส๑ให๎มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตํอภาคธุรกิจอยํางแท๎จริง 

   ๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให๎ความส าคัญกับนโยบายสํงเสริมการลงทุนและการค๎าชายแดนเพ่ือดึงดูดให๎นักลงทุนในภูมิภาคเข๎ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ๎าน รวมทั้งสํงเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให๎
ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสํงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน๑ การบริหารจัดการแรงงาน
ตํางด๎าว และการให๎บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชํวยอ านวยความสะดวกด๎านการค๎าชายแดนและการผํานแดน
ระหวํางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน

ธรรมชาติ โดยค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว ปกปูองรักษาทรัพยากรปุาไม๎ โดยสนธิก าลังของทุก
ภาคสํวนน าระบบสารสนเทศมาใช๎เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎โดยสํงเสริมการปลูกไม๎มีคําทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอยํางยั่งยืนและแบํงปันผลประโยชน๑อยํางเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคําของระบบ
นิเวศและการสร๎างรายได๎จากการอนุรักษ๑ จัดสรรที่ดินให๎แกํผู๎ยากไร๎ กระจายการถือครองที่ดิน จัดท าฐานข๎อมูล
ที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก๎าวหน๎า ก าหนดเพดานการถือครอง
ที่ดินที่เหมาะสม และก าหนดมาตรการปูองกันการถือครองที่ดินของคนตํางชาติ บริหารจัดการน้ าเพ่ือให๎เกิด
ความยั่งยืน บูรณาการระหวํางหนํวยงานอยํางเป็นระบบ สร๎างศูนย๑ข๎อมูลทรัพยากรน้ า จัดตั้งองค๑กรบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนที ่เชํน คณะกรรมการลุํมน้ า และองค๑กรผู๎ใช๎น้ า คุ๎มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลด
ความขัดแย๎งเชิงนโยบายระหวํางการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน การทํองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรํโดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ าแรํมาใช๎ประโยชน๑  ค านึงถึงความจ าเป็นและมูลคําใน
อนาคต บังคับใช๎มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท๎าเหมืองแรํที่กํอมลพิษตํอสภาพแวดล๎อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
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    ๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร๎างระบบหมุนเวียนวัสดุที่
ใช๎แล๎ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสูํ Zero Waste Society ผํานมาตรการตํางๆ เชํน การปฏิรูประบบภาษีและ
คําธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล๎อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล๎อม มาตรฐานและฉลากสินค๎า เป็นต๎น 

   ๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม พัฒนาคลัสเตอร๑อุตสาหกรรมสีเขียว สํงเสริม
ผู๎ประกอบการให๎สามารถปรับระบบสูํหํวงโซํอุปทานหรือหํวงโซํคุณคําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม (Green Supply 
Chain/Green Value Chain) สํงเสริมการท าการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งสํงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อมน๎อย เพ่ือให๎ประเทศไทยมีศักยภาพให๎มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

   ๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด๎วยการเรํงรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร๎างคุณภาพ
สิ่งแวดล๎อมที่ดีให๎กับประชาชน เรํงรัดแก๎ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก โดยสํงเสริมให๎เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพ่ือน ากลับมาใช๎ใหมํให๎มากที่สุด เรํงก าจัดขยะมูลฝอยตกค๎างสะสมในสถานที่ก าจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร๎าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน๎นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร๎างวินัยของคนใน
ชาติมุํงสูํการจัดการที่ยั่งยืน โดยให๎ความรู๎แกํประชาชน และการบังคับใช๎กฎหมาย 

   ๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดท า
แผนแมํบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของอาเซียน  หาแนวทางความรํวมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาคลุํมน๎าโขงในประเด็นการขนสํงข๎ามพรมแดน  การเคลื่อนย๎ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัว
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจกให๎กับทุกภาคสํวน 
สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตํอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข๎อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางประเทศด๎านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ให๎ความส าคัญกับการปูองกัน
น้ าทํวม วางแผนปูองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุํนตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให๎บริการของระบบนิเวศ สํงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนใน
การรับมือภัยพิบัติโดยสร๎างแนวปูองกันตามธรรมชาติ และการจัดท าแผนธุรกิจตํอเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบ
การจัดการภัยพิบัติให๎มีประสิทธิภาพพร๎อมรองรับแนวโน๎มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   ๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให๎มีชํองทาง

ให๎ทุกภาคสํวนสามารถเข๎าถึง เข๎าตรวจสอบข๎อมูลของภาคราชการและร๎องเรียนได๎   เชํน   ข๎อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ๎างโครงการของทางราชการ ข๎อมูลการประมูลโครงการ ผู๎ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
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ข๎อมูลความก๎าวหน๎าตามกระบวนการยุติธรรม เชํน คดีที่ไมํด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร๑รัปชัน
และคดีที่ประชาชนให๎ความสนใจในแตํละยุคสมัย ฯลฯ 

   ๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอตํอการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐรํวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให๎ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแตํมีความคลํองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

   ๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือขํายและเชื่อมโยง
ภาคสํวนตํางๆ ในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร๎าง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและนําเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให๎กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได ๎โดยเฉพาะอยํางยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญํๆ ที่มีการใช๎จํายงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว๎าง 
 
4. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 

4.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย๑กลาง การเกษตร การทํองเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส๑ที่สมบูรณ๑ เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล๑มน้ ามัน ยางพารา และไม๎ผล 
  2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว๑ที่สามารถสร๎างความโดด

เดํน 
  3. พัฒนาทรัพยากรการทํองเที่ยว สร๎างรูปแบบการทํองเที่ยวที่ หลากหลาย การบริหาร

จัดการ และสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวระหวํางกลุํมจังหวัด 
  4. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน การขนสํง และโลจิสติกส๑ เพ่ือรองรับการพัฒนาของกลุํม

จังหวัด 
  5. อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 
 

 เป้าประสงค์รวม 
  1. กลุํมจังหวัดเป็นศูนย๑กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล๑มน้ ามันของประเทศ 
  2. เป็นกลุํมจังหวัดชั้นน าด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจที่มี

ความโดดเดํนในพื้นท่ี 
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  3. กลุํมจังหวัดเป็นสถานที่ทํองเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของ
รูปแบบการทํองเที่ยว 

  4. มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส๑ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด๎าน
ตําง ๆ ของกลุํม 

  5. กลุํมจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ๑ มีสิ่งแวดล๎อม สภาพสังคมท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 1 พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล๑ม

น้ ามัน ยางพารา ไม๎ผล) 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ าเศรษฐกิจ และการ

เลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจที่มีความโดดเดํนในพื้นท่ี 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 พัฒนาสูํการเป็นสถานที่ทํองเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความ

หลากหลายของรูปแบบการทํองเที่ยว 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน การขนสํง และโลจิสติกส๑ เพื่อรองรับการพัฒนา

ของกลุํมจังหวัด 
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 การพัฒนาสูํการเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 

4.2 แผนพัฒนาจังหวัด 
        4.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  “ นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน ” 
 
4.2.2 ค านิยามวิสัยทัศน์ 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองที่มีความ หลากหลาย ทางศาสนา พลเมืองอยูํ

รํวมกันอยํางเอ้ืออาทร มีแหลํงบํมเพาะบุคคลด๎วยด๎วยสถาบันการเรียนรู๎ทั้งในและนอกระบบ และมีประเพณี 
วัฒนธรรมที่สืบทอดอยํางยาวนาน 

น่าอยู่น่าเที่ยว เมืองที่ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสํงเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เมืองพลังงานสะอาด การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพ่ิมศักยภาพ
ระบบโลจิสติกส๑เชื่อมโยงโครงขํายถนนให๎ได๎ มาตรฐาน สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ปลูกฝังความเป็น เจ๎าบ๎านที่ดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองนําเที่ยว 

การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน นครแหํงการผลิตทางการเกษตรที่มีความสมดุลของระบบ
นิเวศ และสภาพแวดล๎อม มุํงเน๎นการผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภค
และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต๑ใช๎ สํงผลให๎เกษตรกร ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
เรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทานรวมทั้งการจัดสรรที่ดินท ากิน การจัดการด๎านการสํงเสริมการผลิตพืช สัตว๑ 
ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูํ Smart Farmer การพัฒนาองค๑กรเกษตรกร ให๎เข๎มแข็ง การบริหาร
จัดการฟาร๑มสูํ Smart Farm การวางแผนการผลิต การพัฒนาตลาดสินค๎าเกษตร ที่มีความยั่งยืนและเชื่อมโยง
เครือขํายด๎านการตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรสร๎างผลตอบแทนเชิง
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เศรษฐกิจ และการประยุกต๑ใช๎นวัตกรรมด๎านการเกษตรคูํขนานภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา พร๎อมทั้ง สนับสนุนการทํองเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน๑ สนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือเพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมของจังหวัด  สูํการพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทางด๎านสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืน 
ทางด๎านสังคม 

4.2.3 จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
จากข๎อมูลการวิเคราะห๑ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร๑ใน

ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได๎ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข นําเที่ยว 
   2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
   3. ศูนย๑กลางการคมนาคมขนสํง และกระจายสินค๎าของภาคใต๎ 

4.2.4 เป้าประสงค์รวม ( วัตถุประสงค์) (Objective) 
   1. เพ่ิมรายได๎จากการเกษตร อุตสาหกรรม และการทํองเที่ยว โดยควบคูํกับการ

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
   2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   3. ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   4. ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีมีการสืบสานอยํางตํอเนื่อง 

4.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  

 1. บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

    2. พัฒนาการทํองเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
     3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
    4. พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎นําอยู ํเข๎มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
      (1) รายได๎เพ่ิมจากการผลิตทางการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และการ

ทํองเที่ยวเกษตร 
      (2) นครศรีธรรมราชเป็นเมืองเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตร
นวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม ได๎รับการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

(1) เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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    เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
   (1) ทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า  สิ่ งแวดล๎อม  ได๎รับการจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพและใช๎อยํางยั่งยืน 

(2) การจัดการพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพและใช๎อยํางประหยัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
      (1) ประชาชนได๎รับสวัสดิการพ้ืนฐานอยํางทั่วถึง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความสุข 

    (2) ประชาชนได๎รับความมั่นคง ปลอดภัย เป็นธรรม 
  (3) การศึกษามีคุณภาพ ทัดเทียมกับคํามาตรฐานการศึกษา 

   (4) ชุมชนเข๎มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ “ องค๑กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ.
2561-2564) ได๎ก าหนดขึ้นเพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ๑ในปัจจุบัน ภายใต๎แนวคิด “หลักความพอเพียง” 
ตามแนวพระราชด าริฯ  โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย ยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด๎าน ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง ได๎ทบทวนจากยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ฉบับปี พ.ศ.2560-2562 ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร๑ พันธกิจ และเปูาหมายการพัฒนา ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให๎มีองค๑ความรู๎ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

และสํงเสริมการสร๎างเครือขํายเกษตรกร  
  2. พัฒนาอาชีพที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชน และความต๎องการของตลาด วิสาหกิจ

ชุมชน สนับสนุนการใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและสํงเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช๎ในการเพ่ิมมูลคําการผลิต ด๎าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 

  3. สํงเสริมการผลิตและจ าหนํายสินค๎าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใชํอาหาร และพลังงาน
ทดแทน 

  4. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
  5. จัดให๎มีระบบโครงสร๎างพื้นฐานและแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตรอยํางทั่วถึงและเพียงพอ 
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  6. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการทํองเที่ยว ทั้งแหลํงทํองเที่ยว บุคลากร  ภาค
การตลาด  ประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยว  เพื่อเสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีของจังหวัด 

  7. สํงเสริมการลงทุน การพาณิชย๑  และพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการทํองเที่ยว 
  8. สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท๎องถิ่นกับองค๑ความรู๎ใหมํ 

สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนารํวมระหวํางนักวิชาการและชุมชน โดยให๎ความส าคัญกับความสอดคล๎องกับความ
ต๎องการภาคเศรษฐกิจชุมชน 

  9. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนสํงและระบบโลจิสติกส๑ 

 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. รายได๎ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร๎อยละ 10 ตํอปี 

 2. ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน๑จากที่ดินอยํางเป็นธรรม ที่ดินมีคุณคําและได๎รับประโยชน๑
มากขึ้น  

  3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองนําทํองเที่ยวติดอันดับของภาคใต๎ 
  4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให๎ความส าคัญกับ

การเพ่ิมมูลคํา การค๎าการลงทุนของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 พันธกิจ 
  1. ฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาและระบบนิเวศให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑ 
  2. สํงเสริมการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่ต๎นน้ าและลุํมน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎มี

ระบบชํวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ๑และเตือนภัยน้ าแล๎งและน้ าทํวม รวมทั้งสํงเสริมให๎มี
ระบบการจัดการน้ าเสีย 

  3. สํงเสริมให๎มีมาตรการควบคุมการทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวธรรมชาติในชุมชน ให๎
อยูํในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 

  4. สํงเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังคํานิยมการบริโภค อยํางพอเพียงและ
ยั่งยืน การสร๎างเครือขํายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชน 

  5. สํงเสริมให๎ชุมชน หมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรมที่จะสํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร๎างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน 
ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส๑ ขยะติดเชื้อ สํงเสริมให๎มีมาตรการสร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการลดและคัดแยกขยะ ใน
แหลํงก าเนิด สนับสนุนการสร๎างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให๎มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะ แบบรวม
ศูนย๑ 

  6. เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ทั้งด๎านวิชาการ บุคลากร และ
สร๎างจิตส านึกของชุมชนในการมีสํวนรํวมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

  7. สํงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช๎พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงาน
ใสสะอาด 
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  8. สนับสนุนสํงเสริมการรังวัดและจัดท าแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
  9. ผลักดันให๎มีระบบคุ๎มครองสิทธิชุมชนและการแบํงปันผลประโยชน๑ที่เป็นธรรม 

อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท๎องถิ่น เพ่ือรักษา ปกปูองระบบนิเวศที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 

 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน๑อยํางยั่งยืน ประชาชน

มีการด ารงชีวิตอยูํอยํางมีความสุขภายใต๎คุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี 
  2. ประชาชนมีจิตส านึกและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อม 
  3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช๎พลังงาน และมีพลังงานใช๎อยํางเพียงพอ 
  4. คุณภาพสิ่งแวดล๎อมอยูํในเกณฑ๑มาตรฐาน 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑และองค๑กรภาคประชาสังคมให๎มีศักยภาพเพ่ือรองรับการ

พัฒนาในทุกด๎าน 
  2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรู๎คูํคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษา

ทั้งในและนอกระบบ  สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท๎องถิ่น  สํงเสริมให๎เยาวชน  ประชาชน ใช๎ประโยชน๑จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร๎างสรรค๑อยํางฉลาดเพื่อเสริมสร๎างการเรียนรู๎ 

  3. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให๎กับพ้ืนที่การศึกษาท่ีขาดแคลน 
  4. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชนให๎ถูก

สุขลักษณะ 
  5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย๑และสาธารณสุข  สํงเสริมการบริหารจัดการแพทย๑

แผนไทย(แพทย๑ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
  6. ปูองกัน ควบคุมการแพรํระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจ านวนผู๎เสพย๑และผู๎เกี่ยวข๎อง

ให๎น๎อยลง 
  7. ควบคุมการแพรํระบาดของโรคติดตํอร๎ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไมํติดตํอ เฝูา

ระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด๎วยโรคอุบัติใหมํ 
  8. สํงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร๎อยและการบรรเทาสา

ธารณภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินของประชาชน 
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  9. พัฒนาการกีฬา  เสริมสร๎างโอกาสให๎ประชาชนทุกกลุํมออกก าลังกายและเลํนกีฬา 
จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกก าลังกายและเลํนกีฬาอยํางทั่วถึง 

  10. สํงเสริมการท านุบ ารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ตํอยอดแหลํงเรียนรู๎ทางวัฒนธรรม เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของเยาวชนและประชาชนและ
เผยแพรํสูํสังคมโลก 

  11. สงเคราะห๑ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู๎ด๎อยโอกาสในสังคมให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได๎ 

  12. สร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมเพ่ือความเข๎มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู๎ชุมชน การจัดท าแผนแมํบทชุมชน สํงเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  

 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู๎ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได๎อยํางปกติสุข  
  2. ประชาชนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่งถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย๑สิน 
  3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางรํางกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งมีอนามัยการ

เจริญพันธุ๑ที่เหมาะสมในทุกชํวงวัย 
  4. ประชาชนมีโอกาสในการเข๎าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และปัจจัยเสี่ยงตํอ

สุขภาพลดลง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาเส๎นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให๎ได๎มาตรฐาน สะดวกปลอดภัย

อยํางทั่วถึง  
  2. พัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐานให๎มีประสิทธิภาพและครบถ๎วนเพียงพอ 
  3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพอยํางทั่วถึง

ทุกพ้ืนที ่

 เป้าหมายการพัฒนา 
  1. มีระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน ที่ได๎มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และ

เชื่อมโยงกับ  ระบบขนสํงอื่น รวมทั้งเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
  2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 พันธกิจ 
  1. รณรงค๑สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ ปลูกฝังจิตส านึก คํานิยมตามหลักการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เสริมสร๎างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให๎แกํเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสํวน 
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  2. พัฒนาการบริหารจัดการองค๑กรตามหลักธรรมาภิบาลให๎มีประสิทธิภาพและโปรํงใส 
สนับสนุนให๎ใช๎ทรัพยากรในการบริหารอยํางคุ๎มคํา ปรับปรุงระบบข๎อมูลและรูปแบบการให๎บริการประชาชน ลด
ขั้นตอนการท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแกํประชาชน 

  3. พัฒนาและสํงเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ตอบสนองความต๎องการในระดับ
ชุมชนภายใต๎กระบวนการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน สนับสนุนให๎มีระบบฐานข๎อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 

  4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค๑กรอยํางสม่ าเสมอและตํอเนื่อง เพ่ือเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

 เป้าหมายการพัฒนา  
  1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น  
  2. องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมในการแก๎ปัญหาและให๎บริการประชาชน 
  3. มีการบริหารจัดการที่โปรํงใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีสํวนรํวมของทุก

ภาคีในการพัฒนา 

 

ข. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. วิสัยทัศน์ 

“เขาพระ ศูนย๑รวมวัฒนธรรม สังคมพัฒนา ถิ่นนําอยูํ คูํคุณธรรม” 

2. ยุทธศาสตร ์
2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

          แนวทางการพัฒนา     
  1) การคมนาคมขนสํง 

2) งานไฟฟูา ประปา และสาธารณูปการ 
3) การผังเมือง 
4) การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

  5) งานสวนสาธารณะ- สวนสุขภาพ 

  2.2   ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาคน และสังคม 
         แนวทางการพัฒนา  

1) ด๎านการศึกษา 
  2) ด๎านสวัสดิการสังคม-สังคมสงเคราะห๑  

    3) ด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
   4) ด๎านสาธารณสุข 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
        แนวทางการพัฒนา  

  1) ด๎านการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน 
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2) ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
         แนวทางการพัฒนา 
    1) การสํงเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชย๑ 
    2) การสํงเสริมการทํองเที่ยว 

   2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
        แนวทางการพัฒนา  

1) ด๎านการบริหารจัดการ อนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 

  2.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
          แนวทางการพัฒนา  

1) การพัฒนาการบริหารจัดการองค๑กร และสํงเสริมระบบธรรมาภิบาล 
 
 

3. เป้าประสงค์ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

 1) การคมนาคมขนสํงมีความสะดวก  ปลอดภัย ได๎มาตรฐานและครอบคลุม 
2) แหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีคุณภาพ และเพียงพอกับความต๎องการ 

   3) ไฟฟูา ขยายเขตครอบคลุมและใช๎การได๎ 
  4) มีการจัดระบบผังเมืองที่เหมาะสม 

5) มีการควบคุม ดูแลจัดการปัญหาขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในชุมชน 
   ๖) บ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และสวนสุขภาพ เพ่ือใช๎เป็นสถานที่พักผํอน และ
ออกก าลังกาย 

 3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม  
  1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎เด็กเล็กได๎รับการศึกษาเพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็ก 
  ๒) สํงเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห๑โดยเฉพาะแกํ เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 

และผู๎ด๎อยโอกาส  
๓) พัฒนาสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น และจัดสวัสดิการตําง ๆ ให๎กับ

ชุมชน 
    ๔) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาด๎านการกีฬา นันทนาการ และออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ
พลานามัยที่ดี 

  ๕) สํงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให๎แกํเด็กและเยาวชน 
  ๖) สํงเสริมการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและประเพณีท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

    ๗) สนับสนุนการให๎บริการสาธารณสุขแกํชุมชน และรณรงค๑ให๎ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัยแกํประชาชน 
    ๘) ควบคุม ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๖๑ | ห น้ า  

 

 

  3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) สํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในจัดท าแผนชุมชน 

  2) สํงเสริมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   ๓) ให๎ความชํวยเหลือแกํราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติอยํางทันทํวงที  
    ๔) ลดการแพรํระบาดของยาเสพติด 

  3.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    ๑) สํงเสริมกลุํมอาชีพเพ่ือเน๎นการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๒) สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบลเขาพระ 
    ๓) สํงเสริมการทํองเที่ยวในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ 

  3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
   1) สํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับธรรมชาติ และอนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑น้ า 

  3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
   ๑) สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของภาคประชาชน  
    ๒) สํงเสริมกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมระบอบประชาธิปไตย   
    ๓) เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑ผลการด าเนินงานของเทศบาล 
    ๔) พัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในปฏิบัติงาน 

4. ตัวชี้วัด 
  4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

1) ร๎อยละของถนนที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2) ร๎อยละของครัวเรือนที่มีน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภคเพ่ิมขึ้น 

    3) ร๎อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช๎ 
4) มีการจัดระบบผังเมืองที่ถูกต๎องตามระเบียบกฎหมาย 
๕) มีการดูแลจัดการปัญหาขยะมูลฝอยให๎ครอบคลุมทุกหมูํบ๎านในพ้ืนที่ต าบลเขาพระ 
๖) มีการบ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และสวนสุขภาพครบทุกแหํง 

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการพัฒนาคน และสังคม 
    1) จ านวนเด็กเล็กท่ีเข๎าเรียนใน ศพด.เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๒.๕ เมื่อเทียบจากปีที่

ผํานมา 
   2) ร๎อยละของผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ ได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพครบถ๎วน 

    3) จ านวนกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู๎ด๎อยโอกาส 
    4) จ านวนการจัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา/นันทนาการ 
     5) จ านวนการจัดโครงการอบรมคุณธรรมให๎กับเด็กและเยาวชน 
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     6) จ านวนการจัดโครงการจัดงานประเพณีส าคัญในท๎องถิ่น 
     ๗) จ านวนหมูํบ๎านที่ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการด๎านสาธารณสุข 
    ๘) ร๎อยละของการควบคุมดูแลกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพที่เป็นปัจจุบัน   

   4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
    1) มีการจัดท าแผนชุมชนครบทุกหมูํบ๎านในต าบลเขาพระ 
    2) จ านวนกิจกรรมเพ่ือให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   ๓) ร๎อยละของการให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎ประสบภัยอยํางทันทํวงที 
   ๔) จ านวนกิจกรรมรณรงค๑เพ่ือแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

4.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    1) จ านวนกิจกรรมโครงการที่มุํงสํงเสริมกลุํมอาชีพโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
   2) จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลเขาพระ 
    3) จ านวนกิจกรรมโครงการที่มํุงสํงเสริมการทํองเที่ยวในพื้นที่ต าบลเขาพระ 

   4.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 
 1) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับธรรมชาติ
และอนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑น้ า  

4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
    1) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่นครบ
ทุกหมูํบ๎าน 
    ๒) จ านวนกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมระบอบประชาธิปไตย 
     ๓) เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑ผลการด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลเขาพระ  
     ๔) พัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     ๕) มีระบบฐานข๎อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอยํางเป็นระบบเพิ่มข้ึน 

5. ค่าเป้าหมาย 
  5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

 1) การคมนาคมขนสํงในเส๎นทางหลักมีความสะดวก  ปลอดภัย ได๎มาตรฐานและ
ครอบคลุมพ้ืนที่ไมํน๎อยกวํา ร๎อยละ ๙๐ 
    2) ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค/บริโภคอยํางเพียงพอ  
    3) ทุกครัวเรือนในต าบลเขาพระมีไฟฟูาใช๎ 

  4) มีการจัดระบบผังเมืองที่เหมาะสมและถูกต๎องตามกฎหมาย 
            5) มีการดูแลจัดการปัญหาขยะมูลในพื้นที่ครอบคลุมทุกหมูํบ๎านในต าบลเขาพระ 
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    ๖) มีการบ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และสวนสุขภาพ เพ่ือใช๎เป็นสถานที่พักผํอน 
และออกก าลังกายครบทุกแหํง 

 5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม 
  1) จ านวนเด็กเล็กที่ผู๎ปกครองสํงเข๎าเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นไมํน๎อยกวํา   

ร๎อยละ ๒.๕  เมื่อเทียบจากปีที่ผํานมา 
  ๒) จ านวนผู๎สูงอาย ุและผู๎พิการ ได๎รับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพครบถ๎วน คิดเป็นร๎อยละ 

100   
 ๓) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผู๎ด๎อยโอกาสให๎ดีขึ้น อยํางน๎อยปี

ละ ๒ กิจกรรม 
 ๔) จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดการแขํงขันกีฬา อยํางน๎อยปีละ 1  ครั้ง 
  ๕) จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมให๎แกํเด็กและเยาวชน อยํางน๎อยปีละ 1  ครั้ง 
  ๖) จัดกิจกรรมสํงเสริม และสนับสนุนการจัดงานประเพณีวันส าคัญตําง ๆ ของท๎องถิ่น

เพ่ือเป็นการอนุรักษ๑ประเพณีท๎องถิ่น อยํางน๎อยปีละ  3  กิจกรรม 
    ๗) สนับสนุนการให๎บริการสาธารณสุขแกํชุมชน ครบทั้ง 12 หมูํบ๎าน 
    ๘) มีการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เป็นปัจจุบัน 

  5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
 1) มีการสํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชนที่เป็น

ปัจจุบัน และครบถ๎วนทุกหมูํบ๎าน 
     2) จัดกิจกรรมเพ่ือให๎ความรู๎ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อยํางน๎อยปีละ 1 
กิจกรรม  
   ๓) ให๎ความชํวยเหลือแกํราษฎรที่ประสบภัยธรรมชาติอยํางทันทํวงที   
    ๔) จัดกิจกรรมเพ่ือรณรงค๑ตํอต๎านยาเสพติด อยํางน๎อยปีละ 1 กิจกรรม 

  5.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
    1) จัดกิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนกลุํมอาชีพตําง ๆ อยํางน๎อยปีละ 2 กิจกรรม 
    2) สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบลเขาพระ อยํางน๎อยปีละ 10,000 บาท 
    3) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยว อยํางน๎อยปีละ 1 กิจกรรม 

  5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
   1) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับธรรมชาติ และ
อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ า  อยํางน๎อยปีละ 2 กิจกรรม 

  5.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
 ๑) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในวางแผนพัฒนา

ท๎องถิ่นครบทุกหมูํบ๎าน 
๒) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมระบอบประชาธิปไตย อยํางน๎อยปีละ ๑ กิจกรรม 
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    ๓) ในรอบปีงบประมาณเทศบาลต าบลเขาพระจะต๎องมีการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนทราบ อยํางน๎อย 1 ครั้ง    
    ๔) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน
เทศบาลจ านวนพนักงานเทศบาล อยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง 
 

6. กลยุทธ์ 
  6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

  1)กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม บุกเบิกถนน สะพาน ระบบการระบายน้ าให๎ได๎มาตรฐาน
และครอบคลุม 
   2) ขุดลอกแหลํงน้ า กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม แหลํงเก็บน้ า ขยายเขตประปา เพ่ือ
การอุปโภคและบริโภค 
   ๓) ประสานงานหนํวยงานไฟฟูาสํวนภูมิภาคในการขยายเขตไฟฟูาลงสูํหมูํบ๎าน 
   ๔) ก ากับ ควบคุม ดูแลการกํอสร๎างอาคารบ๎านเรือนในเขตเทศบาล  
   ๕) ควบคุม ดูแลในเรื่องมลภาวะ ขยะ และสิ่งปฏิกูล ที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
   ๖) บ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะ และสวนสุขภาพ  
 

 6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคม 
  1) สํงเสริม และสนับสนุนให๎เด็กเล็กได๎รับการศึกษาเพ่ือเสริมพัฒนาการของเด็ก 
  ๒) สํงเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห๑  โดยเฉพาะแกํเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

และผู๎ด๎อยโอกาส  
 ๓) จัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและผู๎ด๎อยโอกาส และจัดสวัสดิการ

ตําง ๆ ให๎กับชุมชน 
    ๔) จัดกิจกรรมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแขํงขันกีฬา/นันทนาการ  

  ๕) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมคุณธรรมให๎แกํเด็ก และเยาวชน 
 ๖) จัดโครงการจัดงานประเพณีท่ีส าคัญของท๎องถิ่น 
  ๗) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการให๎บริการสาธารณสุขแกํชุมชน  

    ๘) ติดตาม ควบคุม ดูแลกิจการที่เป็นอันตรายตํอสุขภาพ     

  6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    1) จัดโครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการจัดท าแผนชุมชน 

 2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
    ๓) ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือแกํผู๎ประสบสาธารณภัยอยํางทันทํวงที 

  ๔) จัดกิจกรรมรณรงค๑เพ่ือแก๎ปัญหายาเสพติด 

  6.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมกลุํมอาชีพโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
   ๒) จัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑บริการและถํายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ าต าบลเขาพระ 
   ๓) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการทํองเที่ยวในต าบลเขาพระ 
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  6.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
    1) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการปลูกต๎นไม๎เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให๎กับธรรมชาติ และ
อนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑น้ า 

  6.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการองค์กร และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
๑) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น 

   ๒) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมระบอบประชาธิปไตยให๎กับประชาชน 
   ๓) เผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑ผลการด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลเขาพระ 
    ๔) จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคณะผู๎บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล 
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  7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพของเทศบาลต าบลเขาพระ จึงก าหนดจุดยืนยุทธศาสตร๑(Positioning) ของเทศบาลไว๎ใน 3 ประเด็น คือ การพัฒนา

สิ่งแวดล๎อมเมืองให๎นําอยูํอยํางยั่งยืน การสร๎างความเข๎มแข็งและเป็นสุข และการอนุรักษ๑และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

การพัฒนา

สิ่งแวดล้อม

เมืองให้นา่อยู่

อย่างยั่งยืน 

การสร้างชุมชน

เข้มแข็งและเป็นสุข 

จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์

(Positioning) การอนุรกัษ์

และสืบสาน

มรดกทาง

วัฒนธรรม 
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จุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร ์

 

กรอบคิด 
 

แนวทางพัฒนา 

1 .  ก า ร พั ฒ น า
สิ่งแวดล้อมเมือง
ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งแวดล๎อมเมือง 
เป็นการพัฒนาปรับปรุงเมืองนําอยูํ 
สวยงามมีระเบียบ ปลอดภัย มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดี มีการจัดการผัง
เ มื อ ง ที่ ดี   ป ร า ศ จ า ก ม ล ภ า ว ะ
ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม เข๎าใจตระหนักถึง
ความรับผิดชอบตํอพ้ืนที่สาธารณะ 
จัดให๎มีระบบการจัดการ  และระบบ
การดูแลรักษา 
สิ่ งแวดล๎อมในเขตเทศบาลให๎มี
ประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐานตํอเนื่อง 
และ เป็ นการสํ ง เส ริ มสนั บสนุ น 
ร ณ ร ง ค๑ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม 
อนุรักษ๑พลังงาน เพ่ือลดภาวะโลก
ร๎อน 

   1.1 ปรับปรุง พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให๎ครอบคลุมได๎มาตรฐาน เป็นการจัดสร๎าง
ปรับปรุง ให๎บริการโครงสร๎างพื้นฐาน ไมํวําจะเป็น ถนน ระบบระบายน้ า ระบบไฟฟูา ประปา สถานที่ออกก าลังกาย และอ่ืนๆ 
ที่มีความจ าเป็นแกํประชาชนให๎ได๎มาตรฐานในการใช๎งานมีความปลอดภัย   
   1.2 สํงเสริมการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบมีสํวนรํวม โดยการสร๎างจิตส านึกและสํงเสริมให๎
ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม เพ่ือลดภาวะโลกร๎อน เป็นการจัดกิจกรรม/
โครงการ รณรงค๑ ให๎ประชาชนรํวมกันอนุรักษ๑ พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างแนวทางปูองกันการจัดการ
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  ตลอดทั้งให๎ความรู๎แกํประชาชนในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล๎อม และสร๎างให๎เกิดจิตส านึก ใน
การรักษาสภาพแวดล๎อม  รวมทั้งการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหลํงน้ า แมํน้ า คูคลอง เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ อนุรักษ๑ 
ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหลํงน้ า แมํน้ า คูคลอง ให๎เกิดระบบนิเวศแหลํงน้ าที่ดี และสามารถน าน้ าจากแหลํงน้ าตํางๆ มาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ในการพัฒนาด๎านตําง ๆ ตํอไป เชํน เพ่ือการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเพ่ือสาธารณะประโยชน๑ เพ่ือการทํองเที่ ยว 
เป็นต๎น 
   1.3 สร๎างระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน๑ของเขตเทศบาลเพ่ือใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางยั่งยืน เป็นการสร๎างระบบการดูแล
บ ารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณะที่ผํานการปรับปรุง ฟ้ืนฟูมาแล๎ว ให๎อยูํในสภาพที่ดี สวยงาม สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎ตลอดไป 
   1.4 สํงเสริม สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และสวนสาธารณะชุมชนตามความต๎องการและความเหมาะสม เป็นการ
สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาลและเพ่ิมสวนสาธารณะของชุมชนในเขตเทศบาลตามความ
ต๎องการของประชาชน และตามความเหมาะสม เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน๑ ของเทศบาลให๎ครอบคลุมทุกแหํงให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
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2. การสร้างชุมชน
เข้มแข็งและเป็นสุข 

เ ป็ น ก า ร สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ ชุ ม ช น เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู๎ สร๎างเครือขํายการ
เรียนรู๎ระหวํางชุมชนกับชุมชน ชุมชน
กับสังคมภายนอก เพ่ือสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว ชุมชน 
และสังคม เป็นการจัดสวัสดิการสังคม
ให๎ครอบคลุมครบถ๎วนกับทุกกลุํมมี
ความเป็นธรรมและเสมอภาคสํงเสริม
สนับสนุนให๎ชุมชนจัดระบบการปูองกัน 
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน พัฒนาระบบเศรษฐกิจให๎
เข๎มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นการ
สํงเสริม และสนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวน
รํวมในกิจกรรมตํางๆ ของสํวนรวม 
และสํงเสริมพัฒนาระบบประชาธิปไตย 

   2.1 พัฒนาความเข๎มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสํงเสริม ให๎ประชาชนใช๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 9 ในการด าเนินชีวิต และการ
พัฒนาอาชีพ โดยการรณรงค๑ให๎น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด าเนินชีวิต และการพัฒนาอาชีพ การ
จัดโครงการ/กิจกรรมที่สํงเสริมอาชีพให๎แกํคนในชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต๎น เพ่ือให๎ประชาชนใน
ชุมชนสามารถด ารงชีวิตได๎ ทํามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจสังคมโลก 
   2.2 สร๎างการเรียนรู๎ และเครือขํายการเรียนรู๎แกํชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สร๎างในชุมชนเกิดการ
เรียนรู๎ในประเด็นการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคมในมิติตํางๆ การพัฒนาคน และสร๎าง เครือขํายการเรียนรู๎ระหวําง
ชุมชนในเขตเทศบาล และระหวํางชุมชนกับสังคมภายนอก เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
   2.3 สร๎างความเข๎มแข็งให๎สถาบันครอบครัว เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดความสัมพันธ๑
ที่ดีในครอบครัว สร๎างให๎เกิดความรัก ความอบอํุนขึ้นในครอบครัวและสํงเสริมให๎ครอบครัวสามารถท าหน๎าที่ในการ
ดูแลควบคุม และพัฒนาสมาชิกของครอบครัว ให๎เติบโตเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีคุณภาพสืบไป เพื่อลดการเกิดปัญหา
สังคม 
   2.4 สํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่
สํงเสริม พัฒนาให๎ประชาชน ชุมชน เกิดความตระหนักในการมีสํวนรํวมในการพัฒนา มีสํวนรํวมทางการเมืองเพ่ือให๎
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให๎คิดเป็น ท าเป็น แก๎ไขปัญหาเป็น ด๎วยตัวของชุมชนเอง ซึ่งกระบวนการดังกลําวจะน า
ชุมชนไปสู๎ความเข๎มแข็ง เนื่องจากสามารถคิดวางแผนและพัฒนาชุมชนของตนเองได๎ 
   2.5 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่สํงเสริมและ
สนับสนุนให๎เกิดกระบวนการเรียนรู๎ และกระบวนการท างานเพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน 
โดยสํงเสริมให๎คนในชุมชน เป็นผู๎ที่มีบทบาทหลักในการท างานดังกลําว 
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2. การสร้างชุมชน
เข้มแข็งและเป็นสุข 
(ต่อ) 

    2.6 สํงเสริม สนับสนุนให๎เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน เป็นการจัดให๎มีการจัดวางระบบการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินแกํชุมชนในเขตเทศบาล โดยเปิดโอกาส ให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ท างาน เพ่ือปกปูอง ดูแล สร๎างระบบความปลอดภัยให๎เกิดขึ้น แกํชุมชนของตนเองและทรัพย๑สินสาธารณะและ
สนับสนุนให๎มีระบบเตือนภัยสาธารณะ เพ่ือเป็นหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินสํงเสริมสวัสดิการ
สังคมแกํ เด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาส เน๎นการจัดสวัสดิการสังคมให๎แกํ เด็กและเยาวชน 
สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ และผู๎ด๎อยโอกาสอยํางทั่วถึง เป็นธรรม โดยไมํเลือกปฏิบัติ และตรงตามปัญหาความ
ต๎องการของกลุํมคนเปูาหมายดังกลําว และเน๎นการสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาการให๎สวัสดิการแกํประชาชนทั่วไป 
   2.7 สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในชุมชน เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่สํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของคนในชุมชน โดยการยกยํองคนในชุมชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิตเป็นที่ นํายกยํอง ให๎
เป็นตัวอยํางในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎างให๎สังคมนําอยูํและเห็นคุณคําของการท าความดี การมีคุณธรรม จริยธรรม
สํงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการที่ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจตํอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย๑เป็นประมุข 
   2.8 สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมทางการเมืองการปกครอง อาทิเชํน รณรงค๑ให๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้งทั้งในระดับ
ท๎องถิ่นและระดับชาติ สนับสนุนให๎เกิดการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง เป็นต๎น และสํงเสริมพัฒนาให๎เกิด
กระบวนการท างานที่มีความเป็นประชาธิปไตย ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอยํางเทําเทียมกัน เปิดโอการ
ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินงานของเทศบาล 
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3. การอนุรักษ์และ
สื บ ส า น มร ดกทา ง
วั ฒ น ธ ร ร ม
เสริมสร้างอัตลักษณ์
เมือง 

เป็นการสํงเสริมให๎เกิดการ
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู สืบทอด พัฒนา
ม ร ด ก ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง
ทางด๎านศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
แหลํงเรียนรู๎รํวมกันทุกภาค
สํวน เ พ่ือสร๎างจิตส านึกรัก 
หวงแหน และรู๎สึกถึงความ
เป็นเจ๎าของ เพ่ือให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎  เ พ่ือเผยแพรํข๎อมูล
ให๎แกํประชาชนทั่วไป และ
นักทํองเที่ยวเป็นการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
 

   3.1 เป็นการสํงเสริมให๎เกิดการอนุรักษ๑ สืบทอด ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือให๎เกิดการเรียนรู๎
และสนับสนุนการทํองเที่ยว  
   3.2 ด๎านการท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรม ควรสร๎างคํานิยมให๎แกํเด็กและเยาวชน ในการตระหนักรู๎ถึงความส าคัญของ
วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ๑ และรักษาโดยผํานสื่อประชาสัมพันธ๑ที่ชัดเจน ก าหนดกลยุทธ๑ในแผนวัฒนธรรมชุมชนที่รัฐต๎อง
ถือเป็นนโยบายหลัก และสืบสานวัฒนธรรมท๎องถิ่น โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของคนในท๎องถิ่น และสํงเสริมให๎เกิดการ
ด าเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง รวมถึงการให๎ความส าคัญและสนับสนุนการธ ารงรักษา ตลอดจนหาแนว
ทางแก๎ไข ปูองกันความสูญเสียของวัฒนธรรมที่จะถูกกลืนหายไปด๎วยผลกระทบของสภาพแวดล๎อมสมัยใหมํ 
   3.3 ด๎านการสืบทอดทางวัฒนธรรม ควรด าเนินการรํวมกันระหวํางภาครัฐ ผู๎เชี่ยวชาญ และประชาชน เพ่ือก าหนด
แผนการพัฒนาวัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่น เปิดโอกาสให๎ครูภูมิปัญญามีสํวนรํวมสร๎างหลักสูตรทางวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
และมีสํวนในการถํายทอดและประเมินผลอยํางเป็นทางการ เพ่ือการพัฒนาสืบทอดสูํสถานศึกษา และแหลํงเรียนรู๎ชุมชน
ตํางๆ และจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาวัฒนธรรมอยํางตํอเนื่อง เพ่ือปลุกจิตส านึกและปลูกฝังให๎คนรุํนใหมํรู๎สึกรัก 
หวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน โดยให๎ผู๎สูงอายุและกลุํมบุคคลรุํนกลางเป็นผู๎น าในการเผยแพรํ และสืบทอด
ขนบธรรมเนียมประเพณี สํงเสริมการจัดการความรู๎มรดกวัฒนธรรมที่เป็นระบบ รวมทั้งอนุรักษ๑ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมของ
ต าบลเขาพระที่ส าคัญ และเป็นเอกลักษณ๑  
   3.4 เป็นการจัดกิจกรรม/โครงการ องค๑ประกอบของการทํองเที่ยว อาทิเชํน แหลํงทํองเที่ยว บริการการทํองเที่ยว 
สิ่งอ านวยความสะดวก การประชาสัมพันธ๑ การบริหารจัดการ ฯลฯ รวมถึงการเพ่ิมศักยภาพของชุมชนให๎มีความโดดเดํน 
สามารถดึงดูดและสร๎างความสนใจให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาท ากิจกรรมได๎มากยิ่งขึ้น ที่มีพ้ืนฐานมาจากการมีสํวนรํวมของ
คนในชุมชนท๎องถิ่น จากฐานของทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในท๎องถิ่น 
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 8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาพระ(พ.ศ.2561 – 2564 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

 

ความมั่นคง 

 

การสร้าง
ความสามารถใน

การแข่งขัน 

 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 

การปรบัสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็นมนุษย์ 

 

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยืน 

 

การบรหิารจดัการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกจิ 

 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3       
การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       
การพัฒนาโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                
การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 1           
บริหารจัดการเกษตรและ

อุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบ
วงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      
พัฒนาการทํองเที่ยว          

บนพ้ืนฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3           
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎

นําอยูํ เข๎มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์  
กลุ่มจงัหวัด
ภาคใต้ฝั่ง     
อ่าวไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1              
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม

มูลคําพืชเศรษฐกิจยางพารา
และปาล๑มน้ ามัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2               
การพัฒนาการทํองเที่ยว

นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ๑ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3               
การพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎

ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ
สํงออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4              
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน

ทางคมนาคมขนสํงและ
ระบบโลจิสติกส๑ให๎รองรับ

การค๎า การลงทุน            
การทํองเที่ยว การเกษตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ค. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1. ผู๎บริหารเทศบาลมีวิสัยทัศน๑และนโยบายการ
พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานที่กว๎างไกล เพื่อรองรับการ
เจริญเติบโต และทํองเที่ยวของอ าเภอพิปูน 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 

  2. เทศบาลมีโครงขํายการคมนาคมที่ครอบคลุม
เชื่อมตํอระหวํางถนนหลัก ถนนรอง ได๎อยํางสะดวกและ
คลํองตัว 

2. ระบบประปาที่มีอยูํยังไมํครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
ต าบลเขาพระ 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. ประชาชนให๎การสนับสนุนยุทธศาสตร๑การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน 

1. การคมนาคมขนสํงจากรถบรรทุกน้ าหนักเกินจาก
ภายนอกที่ใช๎เส๎นทางผํานเทศบาลสํงผลให๎เกิดการ
ช ารุดเร็วขึ้น 

2. ในพื้นที่เทศบาลมีอํางเก็บน้ าคลองดินแดง ซึ่ง
สามารถน ามาใช๎ประโยชน๑ทางด๎านอุปโภคและ บริโภค
ได๎ 

2. เทศบาลมีงบประมาณไมํเพียงพอที่จะผันน้ าจาก
อํางเก็บน้ าคลองดินแดงมาใช๎ประโยชน๑ 

3. ในพื้นที่เทศบาลมีหนํวยงานบริการสาธารณะ เชํน 
ไฟฟูาอ าเภอพิปูน  และส านักงานกรมชลประทานที่ 3
เขื่อนคลองดินแดง ตั้งอยูํ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านการพัฒนาคน และสังคม 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1.  ผู๎บริหารเทศบาลให๎ความส าคัญตํอการพัฒนา
การศึกษา มีการจัดเตรียมความพร๎อมของอุปกรณ๑ 
สถานที่ บุคลากร เพ่ือรองรับการศึกษาระดับปฐมวัย ของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 

1. เทศบาลมีงบประมาณท่ีจ ากัด 

  2. เทศบาลต าบลเขาพระ ให๎การดูแลและสงเคราะห๑แกํ
เด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวยเอดส๑ ผู๎พิการ และผู๎ยากไร๎ อยําง
ทั่วถึง และตํอเนื่อง 

2. เทศบาลมีแหลํงสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับ
เยาวชนที่ชัดเจนไมํมากนัก เชํน ห๎องสมุด
เทศบาล เป็นต๎น 

  3.  ป ร ะ ช า ช น ใ ห๎ ค ว า ม ใ สํ ใ จ ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ดีงาม ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ๑ของต าบลเขาพระ เชํน กิจกรรมประเพณี
ชักพระบกอ าเภอพิปูน 

 

  4. เทศบาลมีการสํงเสริมการออกก าลังกายแกํประชาชน 
ไมํวําจะเป็นสถานที่ หรืออุปกรณ๑ออกก าลังกาย  

 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. มีหนํวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎อง 
พร๎อมในการเข๎ามาประสานงานรํวมมือกันในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสังคมของประชาชน 

1. ปัญหายาเสพติดที่ระบาดอยํางหนัก ท าให๎
เกิดปัญหาสังคมที่สํงผลกระทบตํอคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยูํ 

2. การกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
ชํวยให๎เทศบาลสามารถดูแลด๎านสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนได๎อยํางเต็มที่และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะ
งบประมาณจาก สปสช.) 

2. ปัญหาคําครองชีพสูง ผู๎มีรายได๎น๎อยคํอนข๎าง
ล าบาก 

3. มีสถาบันทางศาสนา เชํน วัดตําง ๆ ในพ้ืนที่ จ านวน 3 
แหํง และส านักสงฆ๑ 1 แหํง เ พ่ือเป็นสถานที่ พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
  1. เทศบาลมีชุมชนที่เข๎มแข็ง จ านวน ๑๒ ชุมชน 
และชมรมตําง ๆ ที่เทศบาลให๎การสนับสนุน มีการ
รวมกลุํมและด าเนินกิจกรรมตําง ๆ ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ มีการรํวมมือรํวมใจกันท างานเพ่ือ
ผลประโยชน๑สํวนรวมของท๎องถิ่น ท าให๎ท๎องถิ่นมีการ
พัฒนาเจริญก๎าวหน๎าที่มั่นคง และยั่งยืน 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด 

2. เทศบาลมีแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. ขาดการเผยแพรํ/ประชาสัมพันธ๑ ให๎ความรู๎
ด๎านการปูองกันสาธารณะภัย 

3. มีสมาชิก อปพร. ที่พร๎อมตํอการให๎บริการ
ประชาชนเมื่อยามเกิดภัยสาธารณะ 

3. ขาดองค๑ความรู๎ และผู๎เชี่ยวชาญทางด๎าน      
สาธารณภัย 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ 
เอกชน และ อปท. รวมถึงภาคประชาชน อาสาสมัคร
ตําง ๆ รํวมกันเป็นเครือขํายในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวกับการ
เบิกจํายคําตอบแทนให๎กับสมาชิก อปพร.ที่
ปฏิบัติหน๎าที่มีข๎อจ ากัดในการเบิกจําย
งบประมาณ 
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          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีสินค๎าทางการเกษตร เชํน ยางพารา ผลไม๎ชนิด 
ตําง ๆ ที่สมบูรณ๑ 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด ในการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว 

2. ในเขตเทศบาล เป็นที่ตั้งของหนํวยงาน สหกรณ๑
การเกษตรพิปูน ซึ่งเป็นแหลํงรับซื้อ ยางพารา 

2. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการฝึกอบรมการเป็น
มัคคุเทศก๑ท๎องถิ่น หรือยุวมัคคุเทศก๑ 

3. มีแหลํงทํองเที่ยวที่สมบูรณ๑ทางทรัพยากรธรรมชาติ  
  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ และ
เอกชน ในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยว 
โดยเฉพาะอํางเก็บน้ าคลองดินแดง ให๎เป็นที่รู๎จัก
ส าหรับเหลํานักทํองเที่ยว  เชํน  อบจ.นศ.  , ททท.นศ.  

1. ปัญหาราคาสินค๎าทางการเกษตรที่ตกต่ า 
 
2. ขาดการประสานงานระหวํางหนํวยงาน
ท๎องถิ่นใกล๎เคียงท่ีมีแหลํงทํองเที่ยวอยูํในเขต
รับผิดชอบ 

  

 

         ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประชาชนมีการตื่นตัวด๎านสิ่งแวดล๎อม เห็นได๎จาก
การมีสํวนรํวมในการน าเสนอปัญหา/ข๎อร๎องเรียน
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย และเรื่องสิ่งแวดล๎อม
ตําง ๆ มากขึ้น 

1. เทศบาลมีงบประมาณที่จ ากัด ในการจัดซื้อ
ครุภัณฑ๑ หรือด าเนินการด๎านสิ่งแวดล๎อม 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. การให๎ความรํวมมือกันของหนํวยงาน ภาครัฐ 
และเอกชน ในการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ เชํน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด
นครศรีธรรมราช , ปกครองอ าเภอพิปูน 

1. สภาวะโลกร๎อน ที่สํงผลกระทบตํอภูมิอากาศท่ัว
โลก 
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           ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 

จุดแข็ง / โอกาส 
(Strengths / Weakness) 

จุดอ่อน / อุปสรรค 
( Opportunities / Threats ) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาความ
ต๎องการของประชาชน 

1. การประชาสัมพันธ๑ในเรื่องของข๎อมูลขําวสาร 
และกิจกรรมตําง ๆ ของเทศบาลยังไมํครอบคลุม 

2. ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารท๎องถิ่น
มากขึ้น 

2. ประชาชนบางสํวนในพื้นท่ีขาดความรู๎ ความ
เข๎าใจในเรื่องบทบาท หน๎าที และการท างานของ
เทศบาล 

3. ผู๎บริหารสามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎
กรอบของกฎหมาย 

 

  

โอกาส อุปสรรค 
1. ได๎รับการอบรมและพัฒนาบุคลากรจากหนํวยงาน
ตําง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ 

1. ระเบียบ กฎหมาย นโยบายจากสํวนกลาง ใน
ลักษณะการสั่งการจากเบื้องบนลงมา เป็นอุปสรรค
ตํอการท างานของท๎องถิ่นในบางครั้ง 

2. การได๎รับงบประมาณอุดหนุนจากกรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่น และหนํวยงานอื่น 

2. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีน๎อยและใช๎
เวลาพอสมควรกวําจะได๎รับ ซึ่งเมื่อได๎รับลําช๎า ไมํ
เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่วางไว๎ 

3. ความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีท าให๎มีความ
คลํองตัวและมีประสิทธิภาพในการท างาน 

 

  
 

2. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

         2.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (ภาวะโลกร้อน) 
    ภาวะโลกร๎อนได๎เป็นปัญหาสํงผลกระทบตํอภาคเกษตรกรรม ซึ่งในรอบปีที่ผํานมาได๎

เกิดภัยทางธรรมชาติ ทั้งอุทกภัย และวาตภัยที่รุนแรงมากขึ้น ระบบนิเวศน๑ทางธรรมชาติได๎รับผลกระทบจาก
ระดับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อเข๎าสูํฤดูแล๎งก็จะกินชํวงเวลานานขึ้น ท าให๎เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าใน
การท าเกษตรกรรม ซึ่งในอนาคตอาจท าให๎วิถีชีวิตการประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนในพ้ืนที่
ประสบกับปัญหามากยิ่งขึ้น ด๎วยเหตุนี้เทศบาลต าบลเขาพระ จึงได๎ก าหนดยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาและฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
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  2.2 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง 
   โดยปัจจุบันนี้ประเทศไทยได๎มีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากสังคมชนบทเป็น

สังคมเมืองที่เร็วขึ้น เชํนเดียวกับกระแสโลก ซึ่งอาจสํงผลตํอความเหลื่อมล้ าระหวํางสังคมเมืองและสังคมชนบท 
ซึ่งเทศบาลต าบลเขาพระจ าเป็นต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาระหวํางเมือง - ชนบท ให๎
เกื้อกูลมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการคมนาคม สัญจร ระบบไฟฟูา ประปา ฯ 
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 ๓. ความเชื่อมโยงยทุธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลเขาพระ(พ.ศ.2561 – 2564 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

 

ยุทธศาสตร์

 

ความมั่นคง 

ความมั่นคง 

การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขันการ

สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คนการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ

คน 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคมการสร้าง
โอกาสความเสมอ

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมการ
สร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

การปรบัสมดุลพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐการปรับสมดุล

พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒
แผนพัฒนา

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ความเป็นมนุษย์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ าในสังคมการ
สร้างความเป็น

ธรรมลดความเลื่อม

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนการ

เสริมสร้างความมั่นคง

การบรหิารจดัการใน
ภาครัฐ การปอ้งกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภบิาลใน
สังคมไทยการบรหิาร

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส์
การพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐาน

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรมการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกจิ
การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพ่ือการ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ยุทธศาสตร์การ

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3       
การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       
การพัฒนาโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5                
การเสริมสร๎างธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 1           
บริหารจัดการเกษตรและ

อุตสาหกรรมสูํมาตรฐานครบ
วงจร และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2      
พัฒนาการทํองเที่ยว          

บนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ 
และศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3           
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4          
พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให๎

นําอยูํ เข๎มแข็ง มั่นคงตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์  
กลุ่มจงัหวัด
ภาคใต้ฝั่ง     
อ่าวไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1              
การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิม

มูลคําพืชเศรษฐกิจยางพารา
และปาล๑มน้ ามัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2               
การพัฒนาการทํองเที่ยว

นานาชาติบนฐานทรัพยากร
และเอกลักษณ๑ของพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3               
การพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎

ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ
สํงออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4              
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน

ทางคมนาคมขนสํงและ
ระบบโลจิสติกส๑ให๎รองรับ

การค๎า การลงทุน            
การทํองเที่ยว การเกษตรและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๘๖ | ห น้ า  

 

 ๔. แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๘๗ | ห น้ า  

 

 
 
 

 
 
 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๘๘ | ห น้ า  
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แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๐ | ห น้ า  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๑ | ห น้ า  

 

 
๕. รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุท ธศาสต ร์ที่  1 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม สูํ
มาตรฐานครบวงจร 
แล ะ เ ป็ นมิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด๎ าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1. การคมนาคม
ข น สํ ง มี ค ว า ม
ส ะ ด ว ก  
ป ล อ ด ภั ย  ไ ด๎
ม า ต ร ฐ า นแ ล ะ
ครอบคลุม 

1.  ร๎ อยละของ
ถ น น ท่ี ไ ด๎
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

 

 

๙0% ๙๓% ๙๖% ๑๐๐% ถ น น ท่ี ไ ด๎
ม า ต ร ฐ า น
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี
ละไมํน๎อยกวํา
ร๎อยละ ๓ 

1. กํอสร๎าง  
ป รั บ ป รุ ง  
ซํอมแซม บุกเบิก
ถ น น   ส ะ พ า น  
ระบบการระบาย
น้ าให๎ได๎มาตรฐาน 
และครอบคลุม 

- โ ค ร งก า ร
กํอสร๎างถนน 
คสล.  

- โ ค ร งก า ร
ป รั บ ป รุ ง
ซํ อ ม แ ซ ม
ถนน  

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด๎ าน
โครงสร๎างพื้นฐาน      

        (ตํอ) 

2. แหลํงน้ าเพื่อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค
บริโภคมีคุณภาพ
และเพียงพอกับ
ความต๎องการ 

2.  ร๎ อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี น้ า
เพื่ อการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

 

๑๐๐% 100% 100% 100% ครัวเรือนมีน้ า
ส าหรับอุปโภค
แ ล ะ ใ ช๎ ใ น
ครัวเรือนอยําง
เพียงพอ 

2.  ขุดลอกแหลํง
น้ า  กํ อ ส ร๎ า ง  
ป รั บ ป รุ ง 
ซํอมแซม แหลํง
กักเก็บน้ า  ขยาย
เขตประปา  เพื่อ
ก า ร อุ ป โ ภ ค
บ ริ โ ภ ค ใ ห๎
ครอบคลุม 

- โครงการ
กํ อ ส ร๎ า ง /
ข ย า ย เ ข ต
ระบบประปา 

- โ ค ร งก า ร
ขุดลอกแหลํง
น้ า เ พื่ อ
การเกษตร 

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๒ | ห น้ า  

 

 

 

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เ ก ษ ต ร แ ล ะ
อุ ตส าหกร รมสูํ
ม า ต ร ฐ า นค ร บ
วงจร  และ เป็ น
มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  การพัฒนา
โ ค ร ง ส ร๎ า ง
พื้นฐาน 

ยุท ธศาสต ร์ที่  1 
ก า ร พั ฒ น า ด๎ า น
โครงสร๎างพื้นฐาน 

(ตํอ) 

3. ไฟฟูา ขยาย
เขตครอบคลุม 
และใช๎การได๎ 

3 .  ร๎ อ ย ล ะ ข อ ง
ครัวเรือนท่ีมีไฟฟูา
ใช ๎

๑๐0% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ทุกครัวเรือนใน
ต าบลเขาพระ
มีไฟฟูาใช ๎

3. ประสานงาน
หนํวยไฟฟูาสํวน
ภู มิ ภ าค ใ นก า ร
ขยายเขตไฟฟูาลง
สูํหมํูบ๎าน 

- โ คร งกา ร
ติดตั้ ง ไฟฟูา
แสงสวําง  

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

   4. มีการจัดระบบ
ผั ง เ มื อ ง ท่ี
เหมาะสม 

4. มีการจัดระบบ
ผั ง เมือง ท่ีถู กต๎อ ง
ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย 

๑๐0% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ง านกํ อ สร๎ า ง
อ า ค า ร 
บ๎ า น เ รื อ น
ถู ก ต๎ อ ง ต า ม
ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย 

 

5. ก ากับ ควบคุม 
ดูแลการกํอสร๎าง
อาคารบ๎านเรือน
ในเขตเทศบาล 

งานกํอสร๎าง
อ า ค า ร 
บ๎ า น เ รื อ น
ถูกต๎องตาม
ร ะ เ บี ย บ
กฎหมาย 

กองชําง ส านัก
ปลัด 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๓ | ห น้ า  

 

 

 

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์

ตัวชี้วดัผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วย
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย
สนบัสนนุ 2561 2562 2563 2564 

  ยุทธศาสตร์ที่  1 
ก า ร พั ฒ น า ด๎ า น
โครงสร๎างพื้นฐาน 

(ตํอ) 

5 .  มี ก า ร ดู แ ล
จั ด ก า ร ปั ญ ห า
ขยะมู ลฝอย ใน
พื้นท่ีครอบคลุม
ทุ ก ห มูํ บ๎ า น ใ น
ต าบลเขาพระ 

5 .  มี ก า ร ดู แ ล
จัดการปัญหาขยะ
มู ล ฝ อ ย ใ น
ค ร อ บ ค ลุ ม ทุ ก
ห มูํ บ๎ า น ใ น พื้ น ท่ี
ต าบลเขาพระ 

๑๐0% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ทุกหมูํบ๎านใน
ต าบลเขาพระ
ได๎รับการดูแล
จัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย 

6. ควบคุม ดูแล
ในเรื่องมลภาวะ 
ข ย ะ  แ ล ะ สิ่ ง
ป ฏิ กู ล ท่ี มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ตํ อ
สิ่งแวดล๎อม 

โ ค ร ง ก า ร
บริหารจัดการ
ปัญหาขยะมูล
ฝอย 

ส านักปลัด
(ฝุาย

อ านวยการ) 

 

   6.  บ า รุ ง รั กษา
สถานท่ีสาธารณะ 
และสวนสุขภาพ
เ พื่ อ ใ ช๎ ใ น ก า ร
พักผํอนและออก
ก าลังกาย 

6. มีการบ ารุงรักษา
สถานท่ีสาธารณะ 
และสวนสุ ขภาพ 
ครบทุกแหํง 

๑๐0% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% สวนสาธารณะ 
แ ล ะ ส ว น
สุขภาพทุกแหํง
ใ นต าบล เ ข า
พระได๎รับการ
ดูแล 

7.  บ า รุ ง รั กษา
สถานท่ีสาธารณะ 
และสวนสุขภาพ 

โ ค ร ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
สวนสาธารณะ 
แ ล ะ ส ว น
สุขภาพ 

ส านักปลัด 

(ฝุาย
อ านวยการ) 

กองชําง 

 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๔ | ห น้ า  

 

 

 
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคนและ
สังคม 

1. สํง เสริมและ
สนับสนุนให๎เด็ก
เ ล็ ก ไ ด๎ รั บ
ก า ร ศึ กษ า เ พื่ อ
เสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

1.  จ านวน เด็ ก
เล็กท่ีเข๎าเรียนใน 
ศพด.เพิ่มขึ้นไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 
10  เ มื่ อ เ ที ย บ
จากปีท่ีผํานมา 

2.5% 5% 7.5% ๑๐% 1 .  จ า น ว น
เด็กเล็กท่ีเข๎า
เ รี ย น ใ น 
ศพด.เพิ่มขึ้น
ปีละ ไมํ น๎อย
กวํ า ร๎ อยละ 
2 . 5  เ มื่ อ
เทียบจากปีท่ี
ผํานมา 

1. สํง เสริมและ
สนับสนุนให๎เด็ก
เ ล็ ก ไ ด๎ รั บ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พื่ อ
เสริมพัฒนาการ
ของเด็ก 

- โ ค ร ง ก า ร
ส นั บ ส นุ น
คําใช๎จํ ายการ
บ ริ ห า ร
สถานศึกษา         

- โ ค ร ง ก า ร
อ า ห า ร เ ส ริ ม
( น ม )  แ ล ะ
อาหารกลางวัน 

ส านักปลัด
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

  
ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคนและ
สังคม 

(ตํอ) 

2 .  สํ ง เ ส ริ ม 
ส วั ส ดิ ก า ร แล ะ
สังคมสงเคราะห๑ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ แ กํ 
เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิ ก า ร  แ ล ะ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

2. ร๎ อยละของ
ผู๎สูงอายุ/ผู๎พิการ
ไ ด๎ รั บ ก า ร
สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพครบถ๎วน 

๑๐๐% 100% 100% 100% ผู๎ สู ง อ ายุ / ผู๎
พิ ก าร ได๎ รั บ
การสนับสนุน
เ บี้ ย ยั ง ชี พ
ครบถ๎วน 

2 .  สํ ง เ ส ริ ม 
ส วั ส ดิ ก า ร แ ล ะ
สังคมสงเคราะห๑ 
โ ด ย เ ฉ พ า ะ แ กํ 
เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิ ก า ร  แ ล ะ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

- โครงการจําย
เ บี้ ย ยั ง ชี พ
ผู๎ สู ง อ า ยุ / ผู๎
พิการ 

 

กองชําง ส านักงาน
ปลัด 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๕ | ห น้ า  

 

 

 
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคนและ
สังคม 

(ตํอ) 

3. พัฒนาสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให๎ดีขึ้น 
และจัดสวัสดิการ
ตํ า ง  ๆ  ใ ห๎ กั บ
ชุมชน 

3 .  จ า น ว น
กิจกรรมสํงเสริม
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

2 2 2 2 จั ด กิ จ ก ร ร ม
สํ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ของประชาชน
แ ล ะ ผู๎ ด๎ อ ย 
โอกาส อยํ า ง
น๎ อ ย ปี ล ะ  2 
กิจกรรม 

4. จัดกิจกรรม
สํ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ของประชาชน
แ ล ะ ผู๎ ด๎ อ ย 
โอกาส และจัด
สวัสดิการตําง 
ๆ ให๎กับชุมชน 

 

- โ ค ร ง ก า ร
สํ ง เ ส ริ ม
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต
ใ ห๎ แ กํ
ผู๎ด๎อยโอกาส         

-  

ส านักปลัด
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

   4.สํ ง เ สริ ม ให๎ มี
พัฒนาการด๎ าน
กีฬา นันทนาการ 
และออกก า ลั ง
กายเพื่อสุขภาพ
พลานามัยท่ีดี 

4 . จ า น ว น
กิ จ ก ร ร ม ห รื อ
สนับสนุนการจัด
กิ จ ก ร ร ม ก า ร
แ ขํ ง ขั น กี ฬ า /
นันทนาการ 

1 1 1 1 จั ด กิ จ ก ร ร ม
หรือสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การแขํงขันกีฬา
นั น ท น า ก า ร 
อยํางน๎อยปีละ 
1 กิจกรรม 

4. จัดกิจกรรม
หรือสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
การแขํงขันกีฬา
นั น ท น า ก า ร
อยํางสม่ าเสมอ  

จัดกิจกรรมหรือ
สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมการ
แ ขํ ง ขั น กี ฬ า
นันทนาการ ใน
ระดั บต าบล /
ระดับอ าเภอ/
จังหวัด 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๖ | ห น้ า  

 

 
 
 

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคนและ
สังคม 

(ตํอ) 

5.สํ ง เ สริ มกา ร
อบรมคุณธรรม
ให๎ กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน  

จ านวนการจั ด
โครงการอบรม
คุณธรรมให๎กั บ
เด็กและเยาวชน 

1 1 1 1 จั ด กิ จ ก ร ร ม
อยํางน๎อยปีละ 
1 กิจกรรม 

5. จัดกิจกรรม
เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมให๎แกํ
เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชน 

- โครงการ
อบรมเข๎าคําย
คุณธรรม 

ส านักปลัด
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

   6. สํง เสริมและ
สนับสนุนการจัด
งานประเพณีวัน
ส าคัญตําง ๆ ของ
ท๎องถิ่นเพื่อเป็น
ก า ร อ นุ รั ก ษ๑
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

จ านวนการจั ด
โครงการจัดงาน
ประเพณีส า คัญ
ในท๎องถิ่น 

3 3 3 3 จั ด โ ค ร ง ก า ร
อยํางน๎อยปีละ 
3 โครงการ 

6. จัดโครงการ
จั ด ง า น
ป ร ะ เ พ ณี ท่ี
ส า คั ญ ข อ ง
ท๎องถิ่น 

-โ ค ร งก า รจั ด
ง านประ เพณี
ส า คัญ ตํ า ง  ๆ 
ของท๎องถิ่น 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๗ | ห น้ า  

 

 

 
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การพัฒนาคนและ
สังคม 

(ตํอ) 

7. สนับสนุนการ
ใ ห๎ บ ริ ก า ร
สาธารณสุ ขแกํ
ชุ ม ช น  แ ล ะ
รณรงค๑ให๎ความรู๎
ด๎ า น สุ ข ภ า พ
อ น า มั ย แ กํ
ประชาชน 

จ านวนหมูํบ๎านท่ี
ไ ด๎ รั บ ก า ร
ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
โ ค ร ง ก า ร ด๎ า น
สาธารณสุข 

12 12 12 12 ส นั บ ส นุ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
โครงการด๎าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข
ให๎กับหมูํ บ๎ าน
ตําง ๆ ท้ัง 12 
ห มูํ บ๎ า น ใ น
ต าบลเขาพระ 

7 .  ส นับส นุ น
การจัดกิจกรรม
การให๎บริการ
สาธารณสุขแกํ
ชุมชน 

- โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการ
ใ ห๎ บ ริ ก า ร
สาธารณสุขแกํ
ชุมชน 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

   8.ควบคุม ดูแล
กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น
อั น ต ร า ย ตํ อ
สุ ข ภ า พ ต า ม
ป ร ะ ก า ศ
ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข 

ร๎อยละของการ
ค ว บ คุ ม ดู แ ล
กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น
อั น ต ร า ย ตํ อ
สุ ข ภ า พ ท่ี เ ป็ น
ปัจจุบัน  

๑๐๐% 100% 100% 100% ค ว บ คุ ม ดู แ ล
กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น
อั น ต ร า ย ตํ อ
สุขภาพ ท่ี เป็น
ปัจจุบัน 

8 .  ติ ด ต า ม 
ค ว บ คุ ม ดู แ ล
กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น
อั น ต ร า ย ตํ อ
สุขภาพ ท่ี เป็ น
ปัจจุบัน 

ก า ร ติ ด ต า ม
ค ว บ คุ ม ดู แ ล
กิ จ ก า ร ท่ี เ ป็ น
อั น ต ร า ย ตํ อ
สุขภาพ ท่ี เป็ น
ปัจจุบัน 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๘ | ห น้ า  

 

 

 
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
การพัฒนาการจัด
ร ะ เบี ย บชุ มชน /
สังคม และรักษา
ความสงบเรียบร๎อย 

 

1. สํงเสริมการมี
สํ ว น รํ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน 

มีการจัดท าแผน
ชุ ม ช น ค ร บ ทุ ก
หมูํบ๎านในต าบล
เขาพระ 

12 12 12 12 มี ก า ร จั ด ท า
แผนชุมชนครบ
ทุกหมูํ บ๎ านใน
ต าบลเขาพระ 

1. จัดโครงการ
สํ ง เสริ มการมี
สํ ว น รํ ว ม ขอ ง
ประช าชน ใ น
การจัดท าแผน
ชุมชน 

- โ ค ร ง ก า ร
สํ ง เสริ มการมี
สํ ว น รํ ว ม ขอ ง
ประช าชน ใ น
การจัดท าแผน
ชุมชน 

ส านักปลัด  
(ฝุายปกครอง) 

กองคลัง 

   2. สํงเสริมการให๎
ความรู๎ เกี่ ยวกับ
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จ านวนกิจกรรม
เ พื่ อ ใ ห๎ ค ว า ม รู๎
ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 

1 1 1 1 จั ด กิ จ ก ร ร ม
เพื่อ ให๎ความรู๎
ด๎านการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย อยําง
น๎ อ ย ปี ล ะ  
กิจกรรม 

2. จัดกิจกรรม
สํงเสริมการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

- โ ค ร ง ก า ร
สํงเสริมการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันและ
บ ร ร เ ท า ส า
ธารณภัย 

ส านักปลัด  
(ฝุายปกครอง) 

กองคลัง 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๙๙ | ห น้ า  

 

 

  
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า ค น 
ชุมชน และสังคม
ให๎นําอยูํ เข๎มแข็ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
ก า ร จั ด ร ะ เ บี ย บ
ชุมชน/สังคม และ
รั กษาความสงบ
เรียบร๎อย   

(ตํอ) 

3 .  ใ ห๎ ค ว า ม
ชํ ว ย เ ห ลื อ แ กํ
ราษฎรท่ีประสบ
ภั ย ธ ร ร ม ช า ติ
อยํางทันทํวงที 

 ร๎อยละของการ
ใ ห๎ ค ว า ม
ชํ ว ย เ ห ลื อ แ กํ
ผู๎ประสบภัยอยําง
ทันทํวงที 

๑๐๐% 100% 100% 100% ใ ห๎ ค ว า ม
ชํ ว ย เหลื อ แ กํ
ร า ษ ฎ ร ท่ี
ป ร ะ ส บ ภั ย
ธรรมชาติอยําง
ทันทํวงที 

3. ด าเนินการ
ใ ห๎ ค ว า ม
ชํวยเหลือแกํผู๎
ป ร ะ ส บ ส า
ธารณภัยอยําง
ทันทํวงที 

ร า ษ ฎ ร
ผู๎ ป ร ะ ส บ ภั ย
ไ ด๎ รั บ ก า ร
ชํวยเหลืออยําง
ทันทํวงที 

ส านักปลัด  
(ฝุายปกครอง) 

กองคลัง 

   4.  เพื่ อ ลดการ
แพรํระบาดของ
ยาเสพติด 

จ านวนกิจกรรม
ร ณ ร ง ค๑ เ พื่ อ
แก๎ปัญหายาเสพ
ติด 

1 1 1 1 จั ด กิ จ ก ร ร ม
ร ณ ร ง ค๑ เ พื่ อ
แ ก๎ ปั ญ ห า ย า
เสพติด 

4. จัดกิจกรรม
ร ณ ร ง ค๑ เ พื่ อ
แ ก๎ ปั ญ ห า ย า
เสพติด 

- ปัญหายาเสพ
ติ ด ใ น พื้ น ท่ี
ลดลง 

ส านักปลัด  
(ฝุายปกครอง) 

กองคลัง 

 

 
 
 
 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๑๐๐ | ห น้ า  

 

 
  

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑    
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การเกษตร และ
อุ ตส าหกร รมสูํ
ม า ต ร ฐ า นค ร บ
วงจร  และ เป็ น
มิ ต รกั บ สิ่ ง แ ว ด 
ล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

๑ .  สํ ง เ ส ริ ม ก ลุํ ม
อาชีพเพื่อเน๎นการ
ผลิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  

จ านวนกิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ท่ี มุํ ง
สํ ง เ ส ริ ม ก ลุํ ม
อาชีพโดยยึดหลัก
แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๒ ๒ ๒ สํ ง เสริ มการจั ด
กิจกรรมโครงการ
ท่ีมุํงสํงเสริมกลุํม
อาชีพโดยยึดหลัก
แ น ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยํางน๎อยปีละ ๒ 
กิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรม
เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม
กลุํมอาชีพโดย
ยึ ด ห ลั ก
แ น ว ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  

- กิ จ ก ร ร ม
ฝึ ก อ บ ร ม
สํงเสริมอาชีพ 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

   ๒.  สํ ง เ สริ ม  และ
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
ศูนย๑ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ถํายทอดเทคโนโลยี
ท า ง ก า ร เ ก ษ ต ร
ประจ าต าบลเขา
พระ 

จ า น ว น ง บ 
ป ร ะ ม า ณ ท่ี
ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เ นินงานของ
ศูนย๑บริการและ
ถํ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการ เกษตร
ประจ าต าบลเขา
พระ 

1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ส นั บ ส นุ น
งบประมาณเพื่อ
การด า เ นินงาน
ของศูนย๑บริการ
แ ล ะ ถํ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการเกษตรฯ 
อยํ า ง น๎อยปี ล ะ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๒. จัดกิจกรรม
เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงาน
ของศูนย๑บริการ
และถํ ายทอด
เ ท ค โ น โ ล ยี
ทางการเกษตร
ประจ า ต า บล
เขาพระ 

- โ ค ร ง ก า ร
สนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น
ข อ ง ศู น ย๑ 
บริ ก ารและ
ถํ า ย ท อ ด
เ ท ค โ น โ ล ยี
ท า ง ก า ร
เกษตรฯ 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๑๐๑ | ห น้ า  

 

 
  

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
พั ฒ น า ก า ร
ทํ อ ง เ ท่ี ย ว บ น
พื้ น ฐ า นธ ร ร มะ 
ธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจ 

๓ .  สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเ ท่ียวในพื้น ท่ี
ต าบลเขาพระ 

จ านวนกิจกรรม
โ ค ร ง ก า ร ท่ี มุํ ง
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเท่ียวในพื้นท่ี
ต าบลเขาพระ 

๑ ๑ ๑ ๑ สํ ง เสริ มการจั ด
กิจกรรมโครงการ
ท่ีมุํงสํงเสริมการ
ทํองเท่ียวในพื้นท่ี 
อยํางน๎อยปีละ ๑ 
กิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมการ
ทํ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
พื้นท่ีต าบลเขา
พระ 

- กิจกรรมวิ่ง
มินิมาราธอน 
“ เ ล  ก ล า ง 
เ ข า ”  เ พื่ อ
สํง เสริมการ
ทํองเท่ียว 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิ่ งแวดล๎อม
และพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรม 
ชาติสิ่ งแวดล๎อม
และพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การบริหารจัดการ
อนุรักษ๑ทรัพยากร 
ธ ร ร ม ช า ติ               
และสิ่งแวดล๎อม 

๑. สํงเสริมการปลูก
ต๎นไม๎เพื่อเพิ่มพื้นท่ี
สี เ ขี ย ว ใ ห๎ กั บ
ธ ร ร ม ช า ติ  แ ล ะ
อนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑น้ า
ในพื้นท่ี 

จ านวนกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมการ
ปลู ก ต๎ น ไ ม๎ เ พื่ อ
เพิ่มพื้น ท่ีสี เขียว
ให๎กับธรรมชาติ 
และอนุรักษ๑พันธ๑
สัตว๑น้ าในพื้นท่ี 

๒ ๒ ๒ ๒ สํงเสริมกิจกรรม
ก า รปลู ก ต๎ น ไ ม๎
เพื่ อ เ พิ่ มพื้ น ท่ี สี
เ ขี ย ว ใ ห๎ กั บ
ธรรมชาติ  และ
อนุรักษ๑พันธ๑สัตว๑
น้ าในพื้นท่ี 

๑. จัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมการ
ปลูกต๎นไม๎เพื่อ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ให๎กับธรรมชาติ 
แ ล ะ อ นุ รั ก ษ๑
พันธ๑สัตว๑น้ าใน
พื้นท่ี  

- โ ค ร ง ก า ร
รั กษ๑ น้ า  รั ก
ปุ า  รั ก
แผํนดิน 

ส านักปลัด 
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๑๐๒ | ห น้ า  

 

 

  
ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔    
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให๎ นํา
อ ยูํ  เ ข๎ ม แ ข็ ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
ก า ร บ ริ ห า ร
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง     
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ก า รพัฒนาก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อ ง ค๑ ก ร  แ ล ะ
สํ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ 
ธรรมาภิบาล 

๑. สํ ง เสริ มการมี
สํ ว น รํ ว ม ใ น ก า ร
พัฒนาท๎องถิ่นของ
ภาคประชาชน 

จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมการมีสํวน
รํ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนในการ
พั ฒ น า ท๎ อ ง ถิ่ น
ครบทุกหมูํบ๎าน 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมการมีสํวน
รํ ว ม ข อ ง ภ า ค
ประชาชนในการ
พั ฒ น า ท๎ อ ง ถิ่ น
ครบทุกหมูํบ๎ าน
เป็นประจ าทุกปี 

๑. จัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของ
ภาคประชาชน
ในการพัฒนา
ท๎องถิ่นครบทุก
ห มูํ บ๎ า น เ ป็ น
ประจ าทุกปี 

- โ ค ร ง ก า ร
เ ส ว น า
ป ร ะ ช า ค ม
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง , 
กองชําง 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ก า รพัฒนาก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อ ง ค๑ ก ร  แ ล ะ
สํ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ 
ธรรมาภิบาล 

๒. สํงเสริมกิจกรรม
สํ ง เ ส ริ ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย  

กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ
สํง เสริมระบอบ
ประชาธิปไตย  

1 1 1 1 จัดกิจกรรมเพื่อ
สํง เสริมระบอบ
ปร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
อยํางน๎อยปีละ ๑ 
กิจกรรม  

จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย 

- โ ค ร ง ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง /
เลือกตั้งซํอม
ผู๎บริหารหรือ
สมาชิกสภา
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง , 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๑๐๓ | ห น้ า  

 

 
  

ความเชื่อมโยง      
กับยุทธศาสตร์   

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค ์
ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย 
กลยุทธ ์

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔    
พัฒนาคน ชุมชน 
และสังคมให๎ นํา
อ ยูํ  เ ข๎ ม แ ข็ ง 
มั่นคงตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕   
ก า ร บ ริ ห า ร
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง     
ธรรมาภิบาลและ
การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
ก า รพัฒนาก า ร
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
อ ง ค๑ ก ร  แ ล ะ
สํ ง เ ส ริ ม ร ะ บ บ 
ธรรมาภิบาล 

๓ . เ ผ ย แ พ รํ /
ประชาสัมพันธ๑ผล
การด าเนินงานของ
เ ท ศ บ า ล ต า บ ล   
เขาพระ 

เ ผ ย แ พ รํ /
ประชาสัมพันธ๑ผล
การด า เ นินงาน
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
เทศบาลต าบลเขา
พระ อยําง น๎อย  
ปีละ  1 ครั้ง 

1 1 1 1 เ ผ ย แ พ รํ /
ประชาสัมพันธ๑ผล
การด า เ นินงาน
ป ร ะ จ า ปี ข อ ง
เทศบาลต าบลเขา
พระ อยําง น๎อย  
ปีละ 1 ครั้ง 

เ ผ ย แ พ รํ /
ประชาสัมพันธ๑
ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น
ประจ าปี ข อ ง
เทศบาลต าบล
เขาพระ  

ประชาชนได๎
ทราบถึ งผล
ก า ร ด า เ นิ น 
ง า น ข อ ง
เทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง , 
กองชําง 

   ๔. พัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู๎บริหาร
เทศบาล  สมาชิ ก
สภาเทศบาล  และ
พนักงานเทศบาล
เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน   

พัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู๎บริหาร
เทศบาล สมาชิก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล  
แ ล ะ พ นั ก ง า น
เทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน อยําง
น๎อยปีละ ๑ ครั้ง   

1 1 1 1 พัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู๎บริหาร
เทศบาล สมาชิก
ส ภ า เ ท ศ บ า ล  
แ ล ะ พ นั ก ง า น
เทศบาลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การท างาน อยําง
น๎อยปีละ ๑ ครั้ง   

จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
เ พื่ อ พั ฒ น า
ศักยภาพของ
คณะผู๎บริหาร , 
ส ม า ชิ ก ส ภ า
เทศบาล และ
พ นั ก ง า น
เทศบาล อยําง
น๎ อ ย ปี ล ะ  ๑ 
ครั้ง 

ผู๎  บ ริ ห า ร
เ ท ศ บ า ล 
สมาชิกสภา
เ ท ศ บ า ล  
และพนักงาน
เ ทศบ า ล  มี
ประสิทธิภาพ
ใ น ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด  
(ฝุาย

อ านวยการ) 

กองคลัง , 
กองชําง 

แบบ ยท ๐๓ 



 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    ๑๐๔ | ห น้ า  

 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
การเคหะ  
และชุมชน 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย๑ 

2 ด๎านการพัฒนาคน
และสังคม 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด กองคลัง  
กองชําง สาธารณสุข 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

การด าเนินงานอ่ืน งบกลาง 
3 ด๎านการพัฒนาการ

จัดระเบียบ/สังคม 
และรักษาความ
สงบเรียบร๎อย 

บริการชุมชนและสังคม สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองคลัง 
บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน 

4 ด๎านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
การเศรษฐกิจ การพาณิชย๑ กองชําง ส านักปลัด 

5 ด๎านการบริหาร
จัดการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด กองคลัง 

6 ด๎านการพัฒนา
บริหารจัดการ
องค๑กรและสํงเสริม
ระบบ  ธรรมาภิ
บาล 

บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 
การศึกษา 
การศึกษา 
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและสังคม เคหะและชุมชน กองชําง กองคลัง 

สร๎างความเข๎มแข็งชุมชน ส านักปลัด กองคลัง 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 2 ส านัก/กอง 3 ส านัก/กอง 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
การเคหะ และชุมชน 

          

    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 65 41,425,000 56 26,890,000 53 31,420,000 78 49,230,000 252 148,965,000 

    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย๑ 12 2,960,000 6 28,290,000 10 2,730,000 13 3,250,000 41 10,340,000 

รวม 77 44,385,000 62 28,290,000 63 34,150,000 91 52,480,000 293 159,305,000 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม           

    ๒.๑ แผนงานการศึกษา 21 9,278,800 19 8,798,800 15 8,228,800 17 10,193,800 72 36,500,200 

    ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข 11 390,000 11 390,000 11 390,000 12 440,000 45 1,610,000 

    ๒.๓ แผนงานงบกลาง 5 11,490,000 5 11,490,000 5 11,490,000 5 11,490,000 20 45,960,000 

    ๒.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

25 6,572,400 24 6,072,400 31 1,797,400 28 2,582,400 108 17,024,600 

     ๒.๕ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 9 550,000 9 550,000 9 580,000 9 560,000 36 2,240,000 

รวม 71 28,281,200 68 27,301,200 71 22,486,200 71 25,266,200 281 103,334,800 

แบบ ผ. ๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. ยุทธศาสตร์การจดัระเบียบชุมชน/สังคม และ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

          

    ๓.๑ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 17 780,000 17 710,000 16 640,000 18 770,000 68 2,900,000 

    ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10 490,000 10 480,000 13 860,000 14 970,000 47 2,800,000 

รวม 27 1,270,000 27 1,190,000 29 1,500,000 32 1,740,000 115 5,700,000 

4. ยุทธศาสตรด์้านเศรษฐกิจ           

    ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

9 1,090,000 10 1,210,000 11 2,710,000 14 4,240,000 44 9,250,000 

    ๔.๒ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 7 215,000 7 215,000 8 235,000 12 435,000 34 1,100,000 

    ๔.๓ แผนงานการพาณิชย๑ 1 100,000 1 100,000 1 100,000 2 300,000 5 600,000 

รวม 17 1,405,000 18 1,525,000 20 3,045,000 29 4,975,000 84 10,950,000 

 

แบบ ผ. ๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๕. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

          

    ๕.๑ แผนงานการเกษตร 6 490,000 7 690,000 7 690,000 8 720,000 28 2,590,000 

รวม 6 490,000 7 690,000 7 690,000 8 720,000 28 2,590,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๗ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการองค์กร
และส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 

          

    ๖.๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18 1,360,000 18 1,270,000 18 1,270,000 19 1,320,000 73 5,220,000 

    ๖.๒ แผนงานการศึกษา 4 380,000 4 380,000 4 380,000 4 380,000 16 1,520,000 

    ๖.๓ แผนงานสาธารณสุข 1 40,000 1 40,000 1 40,000 1 40,000 4 160,000 

    ๖.๔ แผนงานเคหะและชุมชน 4 500,000 4 500,000 4 500,000 4 500,000 16 2,000,000 

   ๖.๕ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 4 60,000 

รวม 28 2,295,000 28 2,205,000 28 2,205,000 29 2,255,000 113 8,960,000 

รวมทั้งสิ้น 226 78,126,200 210 61,201,200 218 64,076,200 260 87,436,200 914 290,839,800 

 

แบบ ผ. ๐๗ 
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ข. บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ซํอมแซมถนนสายโคกทรายตลอด
สาย (ม.๑) (โครงการอันดับ ๒ ปี 
๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมชนสํงมี
ความสะดวก 

ซํอมแซมถนนสายโคก
ทรายตลอดสาย 
ระยะทาง ๘๐๐ ม. 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ซํอมแซม
ถนน ยาว 
๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมี 
ความสะดวก 

กองชําง 

๒ ขยายเขตถนน คสล.เดิม สายจาก
ถนนลาดยาง (ข๎างเทศบาล) ถึง 
สามแยกชุมชนสันติสุข (ม.1) )
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อปรับปรุง
เส๎นทางคมนาคม
ขนสํงให๎มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

ขยายถนนลาดยาง/คสล.
ขนาดกว๎างข๎างละ 0.50 
ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

 80,000 
งบ ทต. 

  ขยายเขตถนน
ยาว 200 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๓ โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง  
สายรอบภูเขาพระ (ม.๑) (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ด าเนินการซํอมแซมถนน  
ลาดยาง ระยะทาง ๑,๐๐๐ 
ม. 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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๔ กํอสร๎างถนน คสล. สายจากท่ีดิน
วัดหน๎าเขา ถึง คลองดินแดง (ม.1) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว  300 
ม. หนา 0.15 ม. 

  
 

 600,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.  
ยาว 300 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

    
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ กํอสร๎างสะพานลอยข๎ามถนน 
บริเวณหน๎าโรงเรียนวัดหน๎าเขา 
มายัง สนง.ทต.เขาพระ (ม.1) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เ พื่ อ ค ว า ม
ปลอดภัยแกํผู๎ใช๎
รถใช๎ถนน 

กํอสร๎างสะพานลอยข๎าม
ถนน บริเวณหน๎าโรงเรียนวัด
หน๎าเขามายัง สนง.ทต.เขา
พระ 

 1,000,000 
งบ ทต. 

  สะพานลอย 
จ านวน 1 แหํง 

มีสะพานลอย
ข๎ามถนนตาม
มาตรฐาน 

กองชําง 

๖ กํอสร๎างถนนคสล.จากสามแยก
บ๎านนางจิ้น เดโช ถึง บ๎านนาย
จ ารูญ เดโช (ม.๒) (โครงการ
อันดับ ๓ ปี ๖๑) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 3 
ม. ยาว ๓๐0 ม. 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

   ถนน คสล.  
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗ กํอสร๎างทางเท๎าสายหอประชุม
หมูํบ๎าน ม.2 ถึง ม.11 (ม.2) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
ขนาดกว๎าง 2 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. 

 200,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8 กํอสร๎างถนนคสล.จาก
ถนนคสล.เดิม ถึง เขต  
ม.๙ (ม.๒) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.    
กว๎าง 3 ม. ยาว ๒๕๐ ม. 

  360,000 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.  
ยาว ๒๕๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

9 กํอสร๎างถนน คสล. สาย
สามแยกต๎นหว๎า ถึงสวน
ปาล๑ม นายลาภ หนเูพชร 
(ม.2) (โครงการอันดับ ๓ 
ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.    
กว๎าง 3 ม. ยาว 250 ม. 

 360,000 
งบ ทต. 

360,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
 ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

10 กํอสร๎างถนนคสล.จากบ๎าน
นายสุรินทร๑ บ๎าง ถึง  
คลองผวน (ม.๒) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.    
กว๎าง 3 ม. ยาว 250 ม. 

   ๓๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.  
 ยาว 250 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

11 บุกเบิกถนนสายจากบ๎าน
นายพัน พะโยม ถึงบ๎าน 
นายเสกสิทธ์ิ คีรีทอง (ม.๒) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.    
ยาว 400  ม. 

   ๑๖0,000 
 งบ ทต. 

 บุกเบิกถนน         
 ยาว 400 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    112 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
        ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 กํอสร๎างถนนคสล.จากบ๎านนาง
สถิตย๑ ชาญ ถึง บ๎านนายวิรตัน๑  
จรเปลี่ยว (ม.๓) (โครงการอันดับ 
๒ ปี ๖๒) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. 
กว๎าง ๓ ม. ยาว  ๒๐๐    
ม. 

 ๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ถนนคสล. 
 ยาว ๒๐๐   
ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๑๓ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สาย 
บ๎าน นางแหวง ปรีชา ถึงบ๎าน
นายจร แก๎วเกิด   (ม.3) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ระยะทางยาว 500 ม. 

  200,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล. 
ยาว 500 ม.       

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๑๔ บุกเบิกถนนสายจากบ๎าน    
นางดวน ปรีชา ถึง คลองรํอน 
(ม.3) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม.  
ยาว 500 ม.  

  200,000 
งบ ทต. 

  ถนนคสล.       
ยาว     ๕๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๑๕ กํอสร๎างเกาะกลางถนนบริเวณ
สามแยกพรุเถี๊ยะ (ม.3) 

เ พื่ อ ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

ด าเนินการกํอสร๎างเกาะ
กลางถนนบริเวณสามแยก
พรุเถี๊ยะ 

   400,000 
กรมทางหลวง 

เกาะกลาง
จ านวน 1 จุด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

๑๖ กํอสร๎างถนน คสล. หลังบ๎าน
นายสมทบ ธนากรรณ๑ ถึง   ถน
นคสล.เดิม  (ม.4) (โครงการ
อันดบั ๑ ป ี๖๑)  

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน กว๎าง 4 ม.      
ยาว 200 ม. 

300,000 
งบ ทต. 

  
 

 ถนน คสล.  
ยาว 200 ม. 

การคมนาคมขนสํง    
มีความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    113 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ กํอสร๎างถนนคสล.สายคลองโสน 
หรือ ซํอมแซมตลอดสาย (ม.๔) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนคสล. 
กว๎าง ๔ ม. ระยะทาง ๕๐๐      
ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนยาว  
๕๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๑๘ กํอสร๎างหรือซํอมแซมถนน คสล.
ตํอจากถนนคสล.เดิม  
ถึง สวนปาล๑มนางวาสนา  
สิทธิฤทธิ์ (ม.๔) (โครงการอันดบั 
๓ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนคสล. 
กว๎าง  ๔  ม. ระยะทาง 
๕๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนยาว  
๕๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๑๙ กํอสร๎างถนนคสล.สายห๎วยเรือน๎อย ถงึ 
สวนยางนายบุญราย  ชิตร (ม.๔) 
(โครงการอนัดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎าง/ซํอมแซมถนนคสล. 
กว๎าง ๔ ม. ระยะทาง ๓๐๐ ม. 

 ๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ถนนยาว  
๓๐๐ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๒๐ กํอสร๎างสะพานคสล.สายคลอง
โสน บริเวณสวนปาล๑มของ    
นางวาสนา  สิทธิฤทธิ์   (ม.๔) 
(โครงการอนัดับ ๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพานคสล.         
กว๎าง ๖ ม. ยาว ๑๐  ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  สะพานคสล.ยาว 
๑๐  ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

๒๑ 
 
 

กํอสร๎างรั้วเหล็กริมถนนเขาโพธ์ิ 
ถึง บ๎านนางเสาวภาค เยาวนารถ 
(ม.๔) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อปูองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

กํอสร๎างรั้วเหล็ก/ราวกันตก 
ระยะทาง ๓๐๐ ม. 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  รั้วเหล็ก/ราว 
กันตก ๑ แหํง 

สามารถปูองกันการ
เกิดอุบัติเหตุได๎ 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    114 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ กํอสร๎างไหลํทางจากสะพาน
ข๎ามคลองระแนะ ถึง บ๎านนาง
เสาวภาค  เยาวนารถ  (ม.๔)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ด าเนินการกํอสร๎างไหลํ
ทางระยะทาง 200 ม. 

   80,000 
งบ ทต. 

ไหลํทาง ยาว 
200 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

23 กํอสร๎างถนนคสล.จากสวนยาง
นายไสว ศรีเปารยะ ถึง สวน
ยางนายประธาน หนูเพชร  
(ม.๕) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง  4 ม. ยาว ๘๕0 ม. 
หนา 0.15 ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนน คสล.  
ยาว ๘๕๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

24 กํอสร๎างถนนคสล.จากสวนยาง
นายห๎อย ปรีชายุทธ ถึง สวน
ยาง นายสุจิตรา  ปรีชายุทธ   
(ม.๕) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.     
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนน คสล.  
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

25 กํอสร๎างถนน คสล. ตํอจากหัว
สะพาน คสล. สวนยาง     
นายพล ยับ ถึง หนานนกยูง  
(ม.๕)  (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เ พื่ อ ใ ห๎ ก า ร
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง  4 ม. ยาว ๒00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

๔๔0,000 
งบ ทต. 

   ถนน คสล.  
ยาว ๒00 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    115 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

26 กํอสร๎าง คสล. สายห๎วยแฝด 
ม.๕  ถึง ม.4   (ม.๕) (โครงการ
อันดับ ๓ ปี ๖๑) , (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 4 ม. ยาว ๓00 ม. 

๖๖0,000 
งบ ทต. 

  ๖๖0,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล.  
ยาว ๓00 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

27 กํอสร๎างถนน คสล. จากห๎วยคด 
ถึงสวนยางนายนายบุญโช  
เพชรประพันธ๑ (ม.5) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.    
กว๎าง  4 ม. ยาว 5๐0 ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต 

  ถนนคสล.  
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

28 กํอสร๎างถนน คสล. จากแยกถนน
สายหว๎ยแฝด จากสวนยางนาย
อนันต๑ องอาจ ถึง สวนยางนายวัช
นะ หนูเพชร  (ม.5) (โครงการ
อันดับ ๓ ป ี๖๒) ,(โครงการอันดับ 
๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาด
ยาง กว๎าง 4 ม. ยาว ๓00 
ม. หนา 0.15 ม. 

 
 

๖๖0,000 
งบ ทต. 

๖๖0,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.  
ยาว ๓00 ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กองชําง 

29 กํอสร๎างถนน คสล./ลาดยาง ถนน
สาย 4189 จากเขตชลประทาน 
ถึง เขตอุทยานแหํงชาติ  (ม.๕) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  
4 ม. ยาว 500 ม. หนา 
0.15 ม. 

1,๑00,000 
งบ ทต. 

   ถนน คสล. 
ยาว ๕00 ม. 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

30 กํอสร๎างถนน คสล.จากห๎วยคด ถึง 
สวนยางนายมโน ศรีเปารยะ (ม.5) 
(โครงการอนัดับ ๒ ปี ๖๒) , 
(โครงการอนัดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว ๕00 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 
 

1,๑00,000 
งบ ทต. 

1,๑00,000 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.ยาว 
๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

31 กํอสร๎างถนน คสล.จากสามแยก
ห๎วยแพรกซ๎าน (สวนยางนายนอบ 
สุคชเดช) ถึง สวนยางนายอุดม หนู
เพชร  (ม.5) (โครงการอันดับ ๑ ปี 
๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว ๒00 ม. 
 

   ๔๔0,000 
งบ ทต. 

ถนนคสล.ยาว 
๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

32 กํอสร๎างถนนคสล.สายห๎วย
แพรกส๎าน ม. ๕ ถึง ม.๑๒ (ม.๕) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด
กว๎าง 4 ม. ยาว ๒00 ม. 
 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนนคสล.  
ยาว ๒๐๐   
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

33 
 
 

ซํอมแซมถนนจากหวัถนนคสล.เดิม ถึง 
สวนยางนายจ าเนยีร จงจิตร  
(ม.6) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง  4 ม.  
ยาว 400 ม. หนา 0.15 
ม. 

880,000 
งบ ทต. 

   ถนนคสล.ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
   ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

34 ปรับปรุงถนน/ซํอมแซมถนน คสล. 
สายจากบ๎านนายวงค๑ศักดิ์ กรายแกว๎ 
ถึง คลองฉลอง (ม.6) (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๑)  

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน/ซํอมแซม
ถนนคสล.กว๎าง 3 ม. 
ยาว 800 ม. 

๘๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ปรับปรุงถนน
ยาว ๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

35 บุกเบิกถนนจากสวนยางนายแคล๎ว ศรีพฒัน๑ 
ถึง สวนยางนายพรสิทธิ ์วงศ๑สวัสดิ์ (ม.๖) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนนคสล.กว๎าง 
3 ม. ยาว ๓00 ม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   บุกเบิกถนน 
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

36 กํอสร๎างถนนคสล.สายคลองฉลอง 
จาก ม.๖ ถึง ม.๑ ต.เขาพระ (ม.๖) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.กว๎าง 
4 ม. ยาว ๕00 ม. หนา 
๐.๑๕ ม. 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ถนน คสล.  
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

37 กํอสร๎างถนน คสล. สายหลังรพ.สต.
บ๎านปากระแนะ จากบ๎านนายทวี เลิศ
ไกร ถึงรพ.สต.บ๎านปากระแนะ (ม.6) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนสายหลัง
สถานีอนามัยบ๎านปาก
ระแนะ ขนาดกว๎าง 4 
ม. ยาว 300 ม. 

 ๖๐0,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

38 ซํอมแซมถนนหน๎าบ๎านนายทวี  
เลิศไกร ถึง คลองระแนะ (ม.๖) 
 (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ซํอมแซมถนนระยะทาง
ยาว ๒๕0 ม. 

 ๒๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ซํอมแซม  
ถนนยาว  
๒๕๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

39 ปรับปรุงไหลํทางถนนสายปากระแนะ
ตลอดเส๎นทาง (ม.6)   (โครงการอันดับ ๒ 
ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงไหลํทาง 
ระยะทางยาว ๖00 ม. 

  ๑๘0,000 
งบ ทต. 

 ปรัปปรุงไหลํทาง   
๖00 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

40 กํอสร๎างถนน คสล.สายสามแยก บ๎าน
นางดับ มะลิวลัย๑ ถึงแมํน้ าตาปี (ม.6) 
(โครงการอันดับ 3 ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง 
4 ม.ยาว 300 ม. 

  600,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล.   
ยาว 300 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

41 บุกเบิกถนนจากสวนยางนายจ าเนยีร 
จงจิตร ถึง คลองฉลอง (ม.๖) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน คสล. กว๎าง 
4 ม.ยาว 500 ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนน คสล.    
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

42 บุกเบิกถนน สายบ๎าน นายทวีศักดิ ์ 
บุญยัง ถึง แมํน้ าตาปี  (ม.6) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม.  

   ๑๖0,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก  
ยาว 400 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

43 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากบ๎าน     
นายวงค๑ศักดิ์ กรายแก๎ว ถึง คลองฉลอง 
(ม.6)  

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน/ซํอมแซม
ถนนคสล.กว๎าง 3 ม. 
ยาว 800 ม. 

   ๘๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนน คสล.  
ยาว ๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๔ กํอสร๎างถนน คสล. สายสามแยกบ๎าน  
นายอ าพล พรหมฤทธ์ิ ไปถึงบ๎าน  
นายสมนึก ศรีสวําง (ม .7) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม.ยาว 300 ม. 

6๐0,000  
งบ ทต. 

   ถนน คสล.  
ยาว 300 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๔๕ กํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนายสม
บุญ  เอก ถึง บ๎าน นางวันดี 
พราหมณ๑ชู (ม.7) (โครงการอันดับ 
๓ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  
4 ม. ยาว 200 ม. หนา 
0.15 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

   ถนน คสล.  
ยาว 200 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

46 กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมนาตลิ่งซองใต๎ 
(คลองลึก) (ม.๗) (โครงการอันดับ ๑ 
ปี ๖๒) 

เพื่อปูองกันการ
ทรุดตัวของถนน
สัญจร 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
บริเวณจุดนาตลิ่งซองใต๎ 
(คลองลึก) 

 ๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม ๑ จุด 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

47 บุกเบิกถนนจากบ๎านนางอนันต๑  เกตุ
แก๎ว ถึง ถนนเขาโพธ์ิ (ม.๗)  
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง  4 ม. 
ยาว 200 ม.  

 ๘0,000 
งบ ทต. 

  ถนนบุกเบิก 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

48 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากหัวถนน คสล.
เดิม ถึง บ๎าน นางหนูมาศ  ปรีชา (ม.7 )   
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓)  

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 
ม. ยาว 400 ม. หนา 0.15 
ม. 

  800,000 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.ยาว 
๔๐๐ เมตร 

การคมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    120 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

49 บุกเบิกถนนจากแยกบ๎านนายบรรหาร  
ราชมณี ถึง บ๎าน 
นายอ านาจ ศรสีวําง (ม.๗) (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

  ๙๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ถนนบุกเบิก
ระยะทาง 
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

50 กํอสร๎างถนน คสล. จาก คสล. เดมิ ถึง 
สวนปาล๑มนางอุสาห๑ สมทรัพย๑ (ม.7) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 4 ม. ยาว 200 ม. 

  440,000 
งบ ทต. 

 ถนน คสล. 
ยาว 200 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

51 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากถนน
ถนนลาดยาง(สายพิปูน-ห๎วยปริก) ถึง
ห๎วยคํางนอน (ม.7)   (โครงการอันดับ ๑ 
ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า ระยะทาง  
500  ม. กว๎าง 1 ม.       

   200,000 
งบ ทต. 

 
 

ทางเท๎า ยาว 
๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

52 บุกเบิกถนนจากบ๎าน นายสมนึก  
ศรีสวําง ถึง ถนนคสล.เดิม (ม.๗) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

   ๙๐,๐๐๐  
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก 
ระยะทาง ยาว 
๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

53 บุกเบิกถนนสายพรุ๏ทองโยํงจากถนน 
คสล.เดิม ถึง พรุ๏ทองโยํง (ม.๗) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง ๓ ม. 
ยาว ๓๐๐ ม. 

๙๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนบุกเบิก
ระยะทางยาว 
๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    121 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

54 กํอสร๎างถนนคสล.จากสวนทุเรียน      
นางพัชรี เมธารินทร๑ ถึง สวนยางนาย
วิชิตร ศรีมุกข๑ (ม.๘) (โครงการอนัดับ ๑ 
ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 4 ม.ยาว ๓00 ม. 

600,000 
งบ ทต. 

   ถนนคสล.     
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

55 กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง    
นายสมภาส  ยิ่งวุฒิวรกลุ ถึง   สวนยาง
นางละมัย วํอง (ม.๘) (โครงการอนัดับ 
๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล.
ระยะทาง ๕๐๐  ม. 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล.
ยาว ๕๐๐  ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

56 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง    
นายวิโช ยับ ถึง สวนยางนายบุญโช จันทร๑
ชุม (ม.๘)   (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า ระยะทาง  
500  ม. กว๎าง 1 ม.       

 200,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า คสล.
ยาว 500 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

57 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยางนาย
ประสิทธ์ิ นนทศักดิ์ ถึง สวนยาง      
นายเล็ก  สิทธิฤทธิ์  (ม.8) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม.ยาว ๗00 ม. 
หนา 0.10 ม. 

  280,000 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล.
ยาว 700 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

58 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากบ๎านนาง
จินดา เฮาํ ถึง สวนยางนางหนูน๎อย 
ศรีมุกข๑ (ม.8) (โครงการอันดับ ๒ ปี 
๖๓) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํง   มีความ
สะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 1 ม. ยาว ๙00 
ม. หนา 0.10 ม. 

  ๓๐0,000 
  งบ ทต. 

 ทางเท๎า คสล.
ยาว ๙๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

59 กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากสวนยาง
นายสมทรง ปราบราย ถึง สวนยาง
นายดวน จันทร๑ชุม  (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม. ยาว 500 
ม. หนา 0.10 ม. 

   ๒๐0,000 
  งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล.
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

60 กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จาก
ถนนลาดยาง ถึง สวนยาง          
นายประสิทธ์ิ  นนทศักดิ์ (ม.๘) 

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล.  
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

   ๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ทางเท๎า คสล.ยาว 
๑,๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

61 กํอสร๎างถนน คสล.จากสวนยาง   
นายประสิทธ์ิ นนทศักดิ์ ถึงสวนยาง  
นายน๎อม  หนูเพชร  (ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.  
กว๎าง 4 ม. ยาว ๘๐๐     
ม. หนา 0.15 ม. 

   ๑,๕๐0,000 
  งบ ทต. 

ถนน คสล.ยาว   
๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

62 บุกเบิกถนนจากบ๎าน นายพัลลภ สุคช
เดช ถึง สวนยาง นายบุญวัฒน๑ อนุพันธ๑  
(ม.๘) 
 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง  
4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม. 

   ๑๖0,000 
งบ ทต. 

ถนนบุกเบิก
ระยะทาง ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

63 กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวนยาง
นายวิชิตร ศรีมุกข๑ ถึง สวนยาง      
นายสมพร ศรีมุกข๑ (ม.๘)   

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า 
ระยะทาง ยาว  
500  ม.  

   200,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๖๔ กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากบ๎าน      
นางจินดา เฮํา ถึง สวนยาง           
นายจ าเรญิ วิเชียร (ม.8)   

เพื่อให๎การคมนาคมมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 2 ม. ยาว 800 
ม. หนา 0.10 ม. 

   300,000 
  งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๕ กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองผวน 
จากบ๎านนายสุชาติ ยับ ตลอดสาย  
(ม.8) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม. 

   880,000 
งบ ทต. 

ถนนคสล.ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๖๖ กํอสร๎างทางเท๎า คสล.จากสวนยาง
นางมัยศรี ศรีษา ถึง สวนยาง      
นายสมาน  ละม๎าย (ม.9)   
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑ )   

เพื่อให๎การคมนาคม 
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 2 ม.ยาว 800 ม.  
หนา 0.10 ม. 

300,000 
  งบ ทต. 

   ทางเท๎า คสล.
ยาว 800 ม. 

การคมนาคม
ขนสํง          มี
ความสะดวก 

กองชําง 

๖๗ กํอสร๎างถนน คสล. สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากถนนลาดยาง ถึง 
ถนน คสล.เดิม ท้ังสองฝั่ง  (ม.9) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  
4 ม. ยาว 900 ม. หนา 
0.15 ม. 

1,980,000 
งบ ทต. 

   ถนน คสล. 
ยาว 900 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๖๘ กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองผวน  
(ม.9) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํง   มีความ
สะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  
4 ม. ยาว 300 ม. หนา 
0.15 ม. 

600,000 
งบ ทต. 

   ถนน คสล. ยาว 
300 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๙ กํอสร๎างถนน คสล.สายหลังศูนย๑ประชุม
หมูํที่ ๙ จากแยกถนนคอนกรตีเดมิสวน
ยาง นายอ านาจ นัสฐาน ถึง สวนยาง
นายวิจิตร  สมทรัพย๑  (ม.9)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง 4 ม. ยาว 400 
เมตร 

 8๐0,000 
งบ ทต. 

  ถนน คสล. 
ยาว 400 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๐ ปรับปรุงผิวถนนจราจรในชุมชน  (ม. 9) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงผิวถนนจราจร 
ระยะทาง 1,000 ม. 

 700,000 
งบ ทต. 

  ปรับปรุงผิว
ถนนยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๑ กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง  
นางอุไรภรณ๑ จรจรสั ถึง สวนยาง  
นายจ านงค๑ ริยาพันธ๑ (ม.๙) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล. 
ยาว ๕๐๐ ม.  
 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ทางเท๎า 
คสล. ยาว 
๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๒ กํอสร๎างถนนคสล.รอบสระน้ าห๎วยแห๎ง 
(ม.๙) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.    
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 

  ๔๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.  
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๓ กํอสร๎างถนนคสล.จากที่ดินนายวิจติร 
สมทรัพย๑ ถึง สวนยาง    นายฉิด  ยับ 
(ม.๙) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.  
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๒,๘๐๐ ม. 

  ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.  
ยาว ๒,๘๐๐ 
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๔ กํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม ถึง สวนยาง นายส าราญ เพชร
ชนะ   (ม.9)  (โครงการอันดับ ๒ ปี 
๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 4,500 
ม. 

   9,000,000 
งบ ทต. 

ถนนคสล.ยาว 
๔,๕๐๐ ม. 
 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๕ 
กํอสร๎างถนนคสล.จากหัวสะพาน
คลองผวน ถึง หนานต๎นไทร (ม.๙) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.กว๎าง 
๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. 

   ๑,๒๐๐,๐๐๐ ถนนคสล. 
ยาว ๖๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    127 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

76 กํอสร๎างถนนคสล.จากสวนยาง   
นางวดี นัสฐาน ถึง สวนยาง 
นายสถานันท๑ โสภา (ม.๙) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.    
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๒,๕๐๐ 
ม. 

   ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนนคสล.
ยาว ๒,๕๐๐
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

77 กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง 
นายสถาพร เฮํา ถึง สวนยาง 
นายสมภาส  คาร (ม.๙) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล.    
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐
ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

78 กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง 
นายสมศักดิ์ คาร ถึง สวนยาง    
นายอนันต๑ ศรีมุกข๑ (ม.๙) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล.    
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐
ม. 

   ๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๗๙ กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง 
นายโกศล ครีีทอง ถึง สวนยาง 
นายโสพล คงศักดิ์ (ม.๙) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎าคสล.    
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๓๐๐ ม. 

   ๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนนคสล.
ยาว ๓๐๐ 
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

80 กํอสร๎างถนน คสล.สายจากสามแยก
ถนนคอนกรีตเดมิ ถึงสวนยาง        
นายสมคดิ นาคะนนท๑ พร๎อมวางทํอ
เหลี่ยมบล๏อคคอนกรีตห๎วยด๎วน (ม.10) 
(โครงการอันดัย ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง 4 ม. ยาว 800 
ม. หนา 0.15 ม. พร๎อม
วางทํอเหลี่ยม 

1,600,000 
  งบ ทต. 

   ถนน คสล.ยาว 
800 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

81 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากบ๎าน 
นายจิตร ปรีชา ถึงสวนยาง 
นายจรัญ สมทรัพย๑ (ม.10) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง  4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

440,000 
งบ ทต. 

   ถนนคสล. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๘๒ กํอสร๎างถนนคสล.จากหัวถนนคสล.เดมิ 
ถึง สวนยางนายชัยยันต๑  
พรหมศิลป์ (ม.๑๐) (โครงการอันดับ ๓ 
ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. หนา 0.15 ม. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนคสล.ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

8๓ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง
นายไสว ศรีเปารยะ ถึงสวนยาง 
นายจารุ หนูเนตร (ม.10) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
ยาว 200 ม. 

 80,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎าคสล.
ยาว ๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

8๔ กํอสร๎างทางเท๎าคสล.จากสวนยาง   
นางนงค๑ลักษ๑ แก๎วเกิด ถึง สวนยาง 
นายหนูเจือน ปรีชา (ม.๑๐) (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
ยาว ๓๐๐ ม. 

 ๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ทางเท๎าคสล.
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

8๕ กํอสร๎างถนน คสล. สายห๎วยโกเหนือ
จากสวนยางนางทรงศรี ถึง สวนยาง 
นางนงลักษณ๑ แก๎วเกิด  (ม.10) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   
กว๎าง  4 ม. ยาว 200 ม.    
หนา 0.15 ม. 

 400,000 
งบ ทต. 

  ถนนคสล. ยาว 
๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

86 กํอสร๎างถนน คสล. สายจากบ๎าน   
นายธีระ หนูเพชร ถึงบ๎าน 
นายสุทิน  หนูเพชร (ม.10) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๓)  

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 
ม. 

  400,000 
งบ ทต. 

 ถนนคสล. 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

87 กํอสร๎างถนนคสล.จากหัวสะพาน   
นายบวร บรรจาย ถึง สวนยาง    
นายส าเนยีง (ห๎วยสาย) (ม.๑๐) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 
500ม. หนา 0.15 
ม. 

  1,000,000 
งบ ทต. 

 ถนนคสล. 
ยาว ๕๐๐  ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

88 ซํอมแซมถนนคสล.จากสวนยาง 
นายใฝุดี ถึง สวนยางนายห๎อย ปรชีา
ยุทธ (ม.๑๐) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ซํอมแซมถนน คสล. 
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ 
ม.  

  1,000,000 
งบ ทต. 

 ซํอมแซม
ถนนคสล. 
ยาว 500   
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๘๙ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายจากสวน
ยางนายสนอง สาริกขา ถึงสวนยาง
นายสนิท ยิ่งกิตตมิานุศักดิ์  (ม.10) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า 
คสล. ยาว 800 ม.  

   ๓๒๐,000 
งบ ทต. 

 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๐ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยางนาย
เฉลียว ถึง สวนยาง นายประไพ (ม.10) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 1 ม.ยาว 300 ม.  

   120,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๓๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

9๑ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายห๎วยวังต๎อจาก
หัวสะพานสวนยางนายจรญั สมทรัพย๑ ถึง 
สวนยางนายสินชัย องอาจ 
(ม.10) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 1 ม. ยาว 700 ม. 

   ๒๘0,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๗๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

9๒ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยาง   
นายเสง่ียม ถึง สวนยางนายบุญชอบ คีรี 
(ม.10) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.    
กว๎าง 1 ม. ยาว 600 ม. 

   ๒๔0,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๖๐๐ ม. 

การคมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๓ ปรับปรุง/ซํอมแซมทางเท๎า คสล.
สายจากสามแยกถนนคอนกรีต ถึง 
สวนยางนายสมคิด บรรจาย  
 (ม.10) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสงํ
มีความสะดวก 

ปรับปรุง/ซํอมแซม 
ทางเท๎าคสล.
ระยะทาง 500 ม. 

   ๑00,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมทาง
เท๎าคสล. ยาว 

๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

๙๔ กํอสร๎างทางเทา๎คสล.จากสวนยาง 
นายสุเมธ ก๐งเมํง ถึง สวนยาง    
นายมนตรี ละมา๎ย (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสงํ
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเทา๎ 
คสล. ยาว 500 ม. 

   ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว 500 ม. 

การคมนาคม
ขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

๙๕ กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองคันเถร  
(ม.๑๐)  

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

   660,000 
งบ ทต. 

ถนนคสล.ยาว 
๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

๙๖ กํอสร๎างถนน คสล. สายคลองชันระ  
(ม.๑๐)  

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล. 
กว๎าง  4 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

   660,000 
งบ ทต. 

ถนน คสล. 
ยาว 300 ม. 

การคมนาคม
ขนสํง 
มีความสะดวก 

 
กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๗ ปรับปรุงถนนจากสวนยาง          
นายสมเกียรติ ศรีมุกข๑ ถึง สวนยาง 
นายเสนอ สงเคราะห๑ (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

ปรับปรุงถนน ระยะทาง 
กว๎าง ๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม.        

   ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ปรับปรุงถนน
ยาว ๕๐๐  ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๙๘ กํอสร๎างถนนคสล./ลาดยางสายหลัง
โรงเรียนจุฬาภรณ๑พิชญาคาร ถึง    
วัดห๎วยโก (บ๎านห๎วยตรีด) (ม.๑๑) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล./ลาด
ยาง กว๎าง  ๔ ม. ยาว 
๔๐๐ ม.. 

  ๘๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ถนนคสล.ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๙๙ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. สายหมูํที่ 11  
ถึง หมูํที่ 2  (ม.11) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล. 
กว๎าง 1 ม. ยาว 200 ม. 

   ๘0,000 
งบ ทต. 

ทางเท๎าคสล.
ยาว ๒๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๐ กํอสร๎างเกาะกลางทางเข๎าหมูํบ๎าน 
พร๎อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  
(ม.11) 

เพื่อให๎มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สิน 

กํอสร๎างเกาะกลางทาง 
เข๎าหมูํบ๎านพร๎อมติดตั้งไฟ
กระพริบ 1 จดุ 

   500,000 
งบ ทต. 

เกาะกลาง
พร๎อมไฟ
กระพริบ 
จ านวน ๑ จุด 

มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

 
กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๑ ขยายผิวจราจรจากถนนลาดยาง
บริเวณหน๎าปูายหมูํบ๎านจุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒ ถึง สี่แยกคลองห๎วยยาง   
(ม.๑๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

ขยายผิวจราจร กว๎าง  
๔ ม. ยาว ๕๐๐ ม. 
 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายผิว
จราจรยาว 
๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๒ กํอสร๎างถนน คสล. สายซอยสันอาํงเก็บ
น้ าคลองดินแดง จากบ๎านนายดวน     
หนูเพชร ถึง บ๎านนายสุริยา ถวาย      
(ม.12) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กํอสร๎างถนน คสล.   กว๎าง 
4 ม. ยาว 400 ม.  

๘๘0,000 
งบ ทต. 

   ถนนคสล. 
ยาว ๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๓ กํอสร๎างถนนคสล.หมูํที่ ๑๒ ถึง หมูํที่ ๕ 
(ม.๑๒) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง ๔
ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนคสล. ยาว 
๑,๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๔ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมสาย ๔๑๘๙ 
จ านวน ๒ จุด (ม.๑๒) (โครงการอนัดับ 
๓ ปี ๖๑) 

เพื่อปูองกัน
การทรุดตัว
ของถนน
สัญจร 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
บริเวณถนนสาย ๔๑๘๙ 
จ านวน ๒ จุด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม ๒ จุด 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๕ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากถนน
ชลประทาน ถึง บ๎าน นายสาธติ จติร
ประเสริฐ (ม.12) (โครงการอันดับ ๑    
ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.       
กว๎าง 1 ม. ยาว  400 ม. 

 ๑๗0,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๖ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากสวนยางนาย
วินัย ตลึงจิตต๑ ถึงบ๎าน นายสุํย เฮาํ   
(เขตม.๕)  (ม.12) (โครงการอันดับ ๒ 
ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.  
กว๎าง 1 ม.ยาว 1,500 ม. 

 500,000 
งบ ทต. 

  ทางเท๎าคสล. 
ยาว ๑,๕๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

 
 
 
 

 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๗ กํอสร๎างทางเท๎า คสล. จากหัวถนน 
คสล. ถึง สวนยาง นายปฐมพงศ๑ นาค
ขวัญ (ม.12) (โครงการอันดับ ๑ ปี 
๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กํอสร๎างทางเท๎า คสล.          
กว๎าง 1 ม. ยาว 400 ม.  

   ๑๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ทางเท๎า 
คสล.ยาว 
๔๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๘ ซํอมแซมไหลํทางบ๎านนายฉก เกตวุิชิต  
(ม.๑๒) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

ซํอมแซมไหลํทาง          
กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
 ยาว ๑๐๐ ม.  

   ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ไหลํทาง ยาว 
๑๐๐  ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๐๙ ซํอมแซมถนน ม.๑๒ ถึง ม.๔ (ม.๑๒) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

ซํอมแซมไหลํทาง          
กว๎าง ๐.๕๐ ม. 
 ยาว ๑,๐๐๐ ม.  

   ๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน
ยาว ๑,๐๐๐  
ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๑๐ ซํอมแซมถนนคสล.สายเขาโพธิ์ (ม.๑๒) เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

ซํอมแซมถนน          
กว๎าง ๔ ม. 
 ยาว ๑๐๐ ม.  

   .๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถนน
ยาว ๑๐๐  ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    137 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๑ กํอสร๎างถนนคสล.ซอยบ๎านนายถ๎วน บ๎าง 
จากบ๎านนางวรรณา จรจรัส ถึง ถนนซอย
ทวดดิษฐ๑ (ม.๑๒) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง 
มีความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล.  
กว๎าง ๓ ม. ยาว ๘๐๐ .ม. 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบ เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

๑,๕๐๐,๐๐0  
งบเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ถนนคสล. ยาว 
๘๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

11๒ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัท๑ติกคอน 
กรีต สาย ม.๖ , ม.๗ ต.เขาพระ 

เพื่อให๎การ
คมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

ปรับปรุงถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรตี 
กว๎าง 4 ม.ยาว ๑,๐00 
ม. หนา 0.๐5 ม. 

  ๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบ อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 
งบ อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ยาว 
๑,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

11๓ กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามคลองดนิแดง
ระหวํางพื้นที่นางกัญหา ยิ่งกิตตมิานุศักดิ์ 
ถึง สวนยางนายบุญยัง หนูเพชร (ม.10) 
 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง
มีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล. 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
30 ม.  

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

สะพาน คสล. 
ยาว 30 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

 
 

แบบ ผ.๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๔ กํอสร๎างสะพาน คสล.คลองชันระ 
บริเวณทีส่วนยางนายพะโยม ปรีชา ถึง
สวนยางนายบุญโช จันทร๑ชุม (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างสะพาน คสล. 
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
30 ม.  

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

สะพาน คสล. 
ยาว 30 ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

 
กองชําง 

๑๑๕ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะสายจาก 
บ๎านนายสุนทร  เฮําตระกลู ถึง บ๎าน 
นางสุภาภรณ๑ สุวรรณฤทธิ์  (ม.1) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง 
 200 ม. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๒๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๖ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากสามแยก
หนองหญ๎าปล๎อง ถึง บ๎าน             
นายจรสั  กิจพิทักษ๑วงศ๑ (ม.๑)  

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง 
 400 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๔๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่คาด

ว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๗ ขยายเขตไฟฟูาจากสามแยกต๎นหว๎า ถึง 
สวนปาล๑มนายลาภ หนูเพชร (ม.๒) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง 
 400 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๔๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๑๘ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบ๎าน 
นายไพสน แกล๎ว ถึง บ๎าน 
นายส าเริง จันทร๑ชุม (ม.๒) 

เพื่อให๎ประชาชน
มีไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง 
 400 ม. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

400,000 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๔๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 
 
 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๙ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบ๎าน 
นางจ ารัส วงศ๑สวสัดิ์ ถึง บ๎าน 
นายสมพร แวววงศ๑ (ม.๔)  (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง ๖๐๐ ม. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๖๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๒๐ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากถนน 
คสล.เดิมถึง สวนปาล๑ม  
นางวาสนา สิทธิฤทธ์ิ (ม.๔) 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง ๖๐๐ ม. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๖๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๒๑ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะในพื้นที่
ต าบลเขาพระ  

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
๑,๐๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๒ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบ๎าน 
นางวิลาวรรณ คชเชนทร๑ ถึง บ๎าน 
นายประคอง เยาวนารถ (ม.๔) 
 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา 
ระยะทาง 
 300 ม. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๓๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๒๓ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากหัว
สะพานบ๎านห๎วยคุณขอบอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง ถึง หัวสะพาน ม.๑๐  
(ม.๕)  

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง ๒,๐๐๐ ม. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๒,๐๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

๑๒๔ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะหนองห๎วย
แห๎ง  (ม.9) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทางประมาณ  
200  ม. 

300,000 
งบ.ทต. 

300,000 
งบ.ทต. 

300,000 
งบ.ทต. 

300,000 
งบ.ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๒๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๕ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากหัว
สะพานบ๎านห๎วยท๎อน ถึง บ๎าน 
นายบุญประสพ รยิาพันธ๑ (ม.๑๐)  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม. 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตไฟฟูา 
๔,๐๐๐ ม. 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

๑๒๖ ติดตั้งซํอมแซมไฟฟูาสํองแสงสวําง
สาธารณะ หมูํที่ 1–12 ต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั้งซํอมแซมไฟฟูา
สํองแสงสวําง
สาธารณะ หมูํที่ 1 – 
12 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซม
ไฟฟูาจ านวน     
5 ครั้ง  

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

๑๒๗ จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยุส าหรับ
ซํอมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

เพื่อให๎มีอุปกรณ๑ที่
พร๎อมส าหรับ
ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยเุพื่อ
ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ
ที่จัดซื้อ 

ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๘ กํอสร๎างคูระบายน้ าจากร.ร.วดัหนา๎เขา 
ถึง คลองดินแดง (ม.๑)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
คสล. ระยะทาง
ประมาณ ๗๐๐ ม. 

  ๘๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ าคสล.
ระยะทาง
ประมาณ ๗๐๐ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๒๙ กํอสร๎างคูระบายน้ าจากศูนย๑ประชุม 
ม.๒ ถึง คลองดินแดง (ม.๒)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
คสล. ระยะทาง
ประมาณ ๓๐๐ ม. 

  ๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

การระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๐ กํอสร๎างคูระบายน้ าคสล.จากบ๎าน  
นายภักดี ศรีมุกข๑ ถึง หนองหญ๎าปล๎อง  
(ม.๒) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
คสล. ระยะทาง
ประมาณ ๒๐๐ ม. 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า  
ยาว ๒๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๑ ขุดลอกหนองบัว (ม.๒)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขุดลอกหนองบัว  
ยาว ๘๐๐ ม. 

๗๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ขุดลอกหนองบัว 
ยาว ๘๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๒ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.สายคลองรํอน 
ถึงคลองดินแดง (ม.3)   
(โครงการอันดับ 1 ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ขนาดกว๎าง 2 ม. 
ระยะทาง 1,000 ม. 

 400,000 
   งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
ยาว ๑,๐๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๓ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.จาก บ๎าน
นางสาวกนกวรรณ บ๎าง ถึงเขตหมูทํี่ 1 
 (ม.3)  (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ระยะทาง 200 เมตร 

 200,000 
งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๔ ขุดลอกคูระบายคสล.น้ าจากสวน
ปาล๑มนายสันทัศน๑ จรจรสั ไปยังคลอง
ดินแดง (ม.3) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าไดด๎ี
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกคู
ระบายน้ า ระยะทาง
ประมาณ 500 ม. 

  ๑00,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า  
ยาว ๕๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๕ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากบ๎าน
นายบุญฤทธ์ิ ยับ – บ๎านนางมณฑา 
เพชรชนะ (ม.4)  
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าไดด๎ี
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินการกํอสร๎างคู
ระบายน้ า ระยะทาง
ประมาณ 500 ม. 

  ๕00,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
ยาว ๕๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๖ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากซอย
หน๎าบ๎านนายวิเชียร ทินกร ถึง คลอง
ปากระแนะ   (ม.6)   
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ขนาดกว๎าง 1 ม. 
ระยะทาง 400  ม. 

  ๔00,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
ยาว ๔๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๗ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.จาก      
หน๎าตลาดชุมชนบ๎านในไรํ จากบ๎าน     
นายเรียม จินตลุา ถึง เขต ม.๖ (ม.๗) 
 (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ระยะทาง 200 เมตร 

200,000 
งบ ทต. 

   คูระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๓๘ กํอสร๎างคูระบายน้ า จากบ๎าน 
นางหนูห๎วง    หนูเพชร ถึง ตลาดพุธ
คลองแมํน้ าตาปี  (ม.7) (โครงการอันดับ 
๒ ปี ๖๒) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างคูระบายน้ า
คอนกรีต ระยะทาง
ประมาณ 300 ม. 

 180,000 
งบ ทต. 

  คูระบายน้ า 
ยาว ๓๐๐ ม. 

ปูองกันน้ า
ทํวมขัง 

กองชําง 

๑๓๙ กํอสร๎างฝายน้ าล๎นคลองห๎วยโก (ม.๘) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นคลอง
ห๎วยโก  

 ๓๐0,000 
งบ ทต. 

  ฝายน้ าล๎น
จ านวน ๑ แหํง 

เก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

๑๔๐ กํอสร๎างฝายน้ าล๎นหนานต๎นไทร (ม.๘) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อเก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎นหนาน
ต๎นไทร 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ฝายน้ าล๎น  
จ านวน ๑ แหํง 

เก็บกักน้ าไว๎
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๑ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล.ในชุมชน 
(ม.๙) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ระยะทาง 500 เมตร 

   200,000 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๒ ขุดลอกสระน้ าดา๎นทิศเหนือของ
โรงงานเซรามิค (ม.๑๑) (โครงการอันดับ 
๑ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าไดด๎ี
ยิ่งข้ึน 

ด าเนินการขดุลอกสระ
น้ า จ านวน ๙ ไร ํ

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ขุดลอกสระน้ า 
จ านวน ๙ ไร ํ

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๓ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. ภายใน
หมูํบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา 2 (ม.11)   
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างคูระบายน้ า
คอนกรีต ระยะทาง
ประมาณ 1,000 ม. 

600,000 
งบ ทต. 

   คูระบายน้ า 
ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๔ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากวัดห๎วย
โก (ห๎วยตรีด) ถึง ห๎วยยาง (ม.11) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๑) 

เพื่อปูองกัน
ปัญหาน้ าทํวมขัง 

กํอสร๎างคูระบายน้ า
คอนกรีต ระยะทาง
ประมาณ 500 ม. 

300,000 
งบ ทต. 

   คูระบายน้ า  
ยาว ๕๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๕ ขุดลอกปรับปรุงคลองสํงน้ าห๎วยยาง  
(ม.11) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๒) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขุดลอกปรับปรุงคลอง 
สํงน้ าห๎วยยาง ระยะทาง 
2,500 เมตร 

 ๑,000,000 
งบ ทต. 

  ขุดลอกคลอง 
ยาว ๒,๕๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๖ กํอสร๎างคูระบายน้ าบริเวณหลังบ๎าน
นางเก็บ ศรีเปารยะ ถึง บริเวณทํอ
เหลี่ยมหน๎าโรงอิฐห๎วยตรดีกํอสร๎าง  
(ม.๑๑) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ระยะทางประมาณ 
500 เมตร 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

คูระบายน้ า 
ยาว ๕๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๗ กํอสร๎างถนน คสล. สายซอยข๎างอูํนันท
พงศ๑เซอร๑วิส ถึง บํอปลาสาธารณะ (ม.
11) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง 
๓ ม. ยาว ๑๒๐ ม. 

   ๑๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถนนคสล. 
ยาว ๑๒๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๑๔๘ กํอสร๎างคูระบายน้ า คสล. จากบ๎าน
นางกัญญา วงศ๑สวัสดิ์ ถึง บ๎าน 
นายมล  โสตทิพย๑ (ม.12)  
(โครงการอันดับ ๒ปี ๖๓)           

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
ขนาดกว๎าง 0.50 ม. 
ระยะทาง  200  ม. 

  1๒0,000 
งบ ทต. 

 คูระบายน้ า 
ยาว ๒๐๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔๙ ขุดลอกหนองท านบหน๎าเขา (ม.1) เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขุดลอกหนองท านบหน๎า
เขา 

   50,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกหนอง
ท านบ 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองชําง 

๑๕๐ ขุดลอกคลองรํอน (ม.๓) เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขุดลอกคลองรํอน    50,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกคลอง
รํอน   1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กองชําง 

๑๕๑ ขุดลอกหนองน้ าเกรด็ทง (ม.6) เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

ขุดลอกหนองน้ าเกรด็ทง    50,000 
งบ ทต. 

ขุดลอกหนองน้ า  
1 ครั้ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองชําง 

๑๕๒ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมคลองรํอนจุด
สาย ๔๑๘๙  (ม.๓) 

เพื่อปูองกันการ
ทรุดตัวของถนน
สัญจร 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
คลองรํอนจุดสาย 
๔๑๘๙  

๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   กํอสร๎างทํอลอด
เหลี่ยม ๑ จุด 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๓ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมจุดปลายคลอง
รํอน – สวนยาง นายพีระพงศ๑        
ศรีประพันธ๑ (ม.๓) 

เพื่อปูองกันการ
ทรุดตัวของถนน
สัญจร 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
จุดปลายคลองรํอน – 
สวนยาง นายพีระพงศ๑  
ศรีประพันธ๑ 

๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ทํอลอดเหลีย่ม
จ านวน ๑ จุด 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๑๕๔ กํอสร๎างถนนคสล.สายศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรต.เขาพระ – 
สวนปาล๑มนายณรงค๑ คงศักดิ์ (ม.๓) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

กํอสร๎างถนนคสล. กว๎าง 
๓ เมตร ยาว ๓๐๐ ม. 

๔๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ถนนคสล. ยาว 
๓๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๑๕๕ กํอสร๎างคูระบายน้ าถนนสายคลองดิน
แดงจากบ๎าน นายโกมินทร๑ จันทร๑ชุม 
– สวนทุเรียน นายสมชาย จันทวงศ๑ 
(ม.๕) 

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
คสล. ระยะทาง
ประมาณ ๑๕๐ ม. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   คูระบายน้ าคสล.
ระยะทาง
ประมาณ ๑๕๐ ม. 

การระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๖ บุกเบิกถนนสายน้ าตกหนานปลายราย
จากหัวสะพานคอนกรีตสวนยาง   
นายสุวัฒน๑ วํอง – น้ าตกหนานปลา
ราย (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บุกเบิกถนน กว๎าง ๔ ม. 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   บุกเบิกถนน 
ยาว ๓,๐๐๐ ม. 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

๑๕๗ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบริเวณ
หลังร.ร.จุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ – วัด
ห๎วยตรีด (ม.๑๑) 

เพื่อให๎
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ด ี

ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟูาสาธารณะ 
ระยะทางประมาณ 
๓๐๐ ม. 

๘๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ขยายเขตไฟฟูา 
๓๐๐ ม. 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กองชําง 

๑๕๘ กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยมจุดสี่แยก
ศาลาหลวงปูุพระฤาษี จ านวน ๑ 
จุด (ม.๑๑) 

เพื่อปูองกันการ
ทรุดตัวของถนน
สัญจร 

กํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม
จุดสี่แยกศาลาหลวงปูุ
พระฤาษี จ านวน ๑ จุด 

๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ทํอลอดเหลีย่ม
จ านวน ๑ จุด 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๙ จัดวางผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

เพื่อวางแผนและ
ควบคุมการใช๎
ประโยชน๑จาก
ที่ดินให๎มีความ
เหมาะสมกับการ
พัฒนา 

รํวมวางแผนและ
สนับสนุนจดัวางผัง
เมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จัดวางผัง
เมือง ๑ 
ครั้ง 

สามารถควบคุม 
การใช๎ประโยชน๑จาก 
ที่ดินไดต๎ามความ
เหมาะสม 

กองชําง 

๑๖๐ ประชาสมัพันธ๑การใช๎ผังเมืองตาม
ประกาศการขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร
ในเขตเทศบาลฯ 

เพื่อให๎ประชาชน
ในเขตเทศบาลฯ 
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการ
ขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร 

รํวมวางแผนและ
สนับสนุนจดัวางผังเมือง
และการกํอสร๎างอาคาร 
บ๎านเรือน ของ
ประชาชนถูกต๎องตาม
ระเบียบฯ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ประชาสมั
พันธ๑ ๓ 
ครั้ง 

ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การขออนุญาต
กํอสร๎างอาคาร 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ)  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๑ ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบภเูขาพระ  
(ม.1) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

๑๖๒ ปรับปรุงภูมิทัศน๑เชิงภูเขาพระ (ม.1) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑ และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

  ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

๑๖๓ ปรับปรุงภูมิทัศน๑บํอน้ าร๎อนบ๎านหนอง
บัว (ม.2) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

50,000 
งบ ทต. 

   ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

๑๖๔ ปรับปรุงภูมิทัศน๑หนองหญ๎าปล๎อง    
(ม.2) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  (งานสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ)  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๖ ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณที่สาธารณะพรุ
เถี๊ยะ  (ม.3) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๑) 

เพื่อเป็นสวนสุขภาพ 
และเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีออก
ก าลังกายกลางแจ๎ง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

๑๖๗ ปรับปรุงภูมิทัศน๑หน๎าปูายหมูํบ๎านจุฬา
ภรณ๑ (ม.11) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๒) 

เพื่อสร๎างภมูิทัศน๑ 
ที่สวยงามของพื้นที ่

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน๑
หน๎าปูายหมูํบ๎านจุฬา
ภรณ๑พัฒนา 2 

 ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

๑๖๘ ปรับปรุงภูมิทัศน๑หอพระประจ าหมูํบ๎าน 
หมูํที่ 11 (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อเป็น
สวนสาธารณะ 

ปรับปรุงสถานท่ี เพื่อ
ใช๎เป็นสถานท่ีพักผํอน
หยํอนใจ 

  ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ปรับปรุง 
ภูมิทัศน๑ 1 ครั้ง 

สํงเสริม
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๘ ก าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกลู  
ม.1 – ม. 12 

เพื่อให๎ชุมชนมี
ความสะอาดและ
เป็นระเบียบ 

ใช๎รถเก็บขนขยะตาม
หมูํบ๎าน 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
ครัวเรือนท่ีไมํ
มีขยะตกค๎าง 

ชุมชนมี
ความสะอาด
และ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

๑๖๙ จัดหาที่ก าจัดขยะแบบฝังกลบ เพื่อให๎ชุมชนมี
สถานท่ีก าจัดขยะ
ท าให๎ชุมชน
สะอาดและ
เรียบร๎อย 

จัดหาที่ดินส าหรับการ
ก าจัดขยะ 

   ๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ชุมชนมี
สถานท่ีก าจัด
ขยะ 

ชุมชนมี
ความสะอาด
และ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

๑๗๐ จัดสร๎างเตาเผาขยะ เพื่อก าจัดขยะ 
ในชุมชน 

ด าเนินการกํอสร๎าง
เตาเผาขยะ 

   ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เตาเผาขยะ  
๑ แหํง  

ชุมชนมีที่
ก าจัดขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๑ จัดซื้อถังขยะ เพื่อก าจัดขยะให๎
หมดไปจากชุมชน 

จัดซื้อถังขยะ  ๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

ถังขยะ ๓๐๐ ถัง มีที่รองรับ
ปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๑๗๒ จ๎างเหมาแรงงานเก็บขยะมลูฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 

เพื่อก าจัดขยะให๎
หมดไปจากชุมชน 

ด าเนินการจ๎างเหมา
แรงงานเก็บขยะมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

500,000 
งบ ทต. 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ๎างเหมา
คนงานเก็บ
ขยะ ๔ คน 

ชุมชนมี
ความสะอาด
และ
เรียบร๎อย 

ส านักปลดั 

๑๗๓ โครงการรณรงค๑ลดปริมาณขยะมลูฝอย เพื่อลดปรมิาณ
ขยะมูลฝอย   

ด าเนินการจัดกิจกรรม
รณรงค๑ลดปริมาณขยะ
มูลฝอยในรูปแบบตํางๆ 
เชํน การใช๎น๎อย ใช๎ซ้ า 
และน ากลับมาใช๎ใหมํ 
การคัดแยกขยะ ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ชุมชนมี
ความสะอาด 
จ านวนขยะ
ลดน๎อยลง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  1.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๔ กํอสร๎างสะพานคสล.คลองชนัระ
จากที่ดินนายมนตรี ละมา๎ย ถึง 
ที่ดิน  นายสุวฒัน๑ ละมา๎ย (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสงํมี
ความสะดวก 

กํอสร๎าง
สะพานคสล.
กว๎าง ๔ ม.  
ยาว ๓๕ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

สะพานคสล.
ยาว ๓๕ ม. 

การ
คมนาคม
ขนสํงมี
ความ
สะดวก 

กองชําง 

๑๗๕ กํอสร๎างสะพานคสล.คลองชนัระ
จากที่ดิน นายแดง กรรม ถึง ที่ดิน 
นายสมหมาย  องอาจ (ม.๑๐) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสงํมี
ความสะดวก 

กํอสร๎าง
สะพานคสล.
กว๎าง ๔ ม.  
ยาว ๔๐ ม. 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

สะพานคสล.
ยาว ๔๐ ม. 

การ
คมนาคม
ขนสํงมี
ความ
สะดวก 

กองชําง 

รวม 175  โครงการ - - 41,425,000 26,890,000 31,420,000 49,230,000 - - - 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตประปาให๎ทั่วถึง (ม.๑) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา
หมูํบ๎าน 

   ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตประปา 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๒ ขยายเขตประปาจากสามแยกบ๎าน 
นางจิ้น เดโช ถึง บ๎านนายจ ารูญ เดโช  
(ม.๒) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง ๒๐๐ ม. 

  ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ขยายเขตประปา 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๓ ขยายเขตประปาจากบา๎นนางนบ 
เพชรประพันธ๑ ถึง บ๎าน 
นายสมคดิ แก๎วเกิด (ม.๒) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง ๓๐๐ ม. 

   ๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตประปา 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๔ ขยายเขตประปาภายในหมูํบ๎าน 
(บริเวณหลังร.ร.พิปูนสังฆรักษ๑ฯ) (ม.๓) 
(โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง ๒๕๐ ม. 

๓๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ขยายเขตประปา 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
น้ าอุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    158 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ กํอสร๎างถังเก็บน้ าประจ าหมูํบา๎น (ม.๔) เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

กํอสร๎างถังเก็บ
น้ าประจ า
หมูํบ๎าน จ านวน 
๑ แหํง 

   ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ถังเก็บน้ าจ านวน 
๑ แหํง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๖ กํอสร๎างประปาหมูํบ๎าน (ม.๕)  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

กํอสร๎างระบบ
ประปา หมูํท่ี ๕ 

๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

  ขยายเขตประปา
ทั่วทั้งหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๗ ขยายระบบประปาหมูํบ๎าน (ม.๖) 
(โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

ขยายเขตประปา 
ทั่วทั้งหมูํบ๎าน 

   ๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตประปา
ทั่วทั้งหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๘ ปรับปรุง/ซํอมแซมถังเก็บน้ าชุมชน
หลังบ๎านนายเชย  สิทธิฤทธิ์ (ม.๘) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภคบรโิภค 

ซํอมแซมถังเก็บ
น้ าชุมชน 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ซํอมแซมถังเก็บ
น้ า จ านวน ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    159 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ ซํอมแซมหอถังประปาบริเวณศพด.
บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (ม.๑๑) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

ซํอมแซมหอถัง
ประปาบริเวณ
ศพด.บ๎านจุฬา
ภรณ๑ฯ 

30,000 
งบ ทต. 

  ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถังเก็บ
น้ า จ านวน ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๐ ขุดเจาะบํอบาดาล (ม.12) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๓) 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ด าเนินการขดุเจาะ
บํอบาดาลในหมูํ 
12 

  ๑50,000 
งบ ทต. 

 บํอบาดาล   1 
แหํง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๑ ปรับปรุงตํอเติมระบบประปาบาดาล
หมูํบ๎านแบบยั่งยืน  (ม.12) (โครงการ
อันดับ ๓ ปี ๖๓)    

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล 
จ านวน 1 ครั้ง 

150,000 
งบ ทต. 

 ๑50,000 
งบ ทต. 

 ปรับปรุงระบบ
ประปาบาดาล
จ านวน ๑ ครั้ง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๒ กํอสร๎างประปาภูเขาห๎วยคํางนอน ถึง 
หน๎าชุมชน ร.ร.พิปูนสังฆรักษ๑ฯ  
(ม.๑๒) 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กํอสร๎างประปา
ภูเขา 

   1๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ขยายเขตประปา
ทั่วทั้งหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ ซํอมแซมระบบประปาภายในหมูํบา๎น  
(ม.1 – ม.12) 

เพื่อให๎มีประชาชนมี
น้ าอุปโภคบรโิภคอยาํง
เพียงพอ 

ด าเนินการ
ซํอมแซมประปา 
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1  
- 12 

๓0,000 
งบ ทต. 

๓0,000 
งบ ทต. 

๓0,000 
งบ ทต. 

๓0,000 
งบ ทต. 

ซํอมแซมถังเก็บ
น้ า จ านวน ๑ 
แหํง 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๔ จ๎างเหมาดูแลระบบประปา/จ๎างเหมา
อื่นๆ เกี่ยวกับงานประปา 

เพื่อดูแลระบบประปา 
หรืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับ
งานประปาให๎มีความ
พร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจ๎าง
เหมาดูแลระบบ
ประปาในต าบล
เขาพระ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละ
ความส าเร็จใน
การดูแลระบบ
ประปา 

ระบบประปา
หรืออ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวกับงาน
ประปา มี
ความพร๎อมใน
การปฎิบัติงาน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ บ ารุงรักษาและซํอมแซมระบบประปา เพื่อซํอมแซม
บ ารุงรักษาระบบ
ประปาใหส๎ามารถใช๎
งานได๎ตามปกต ิ

ด าเนินการ
บ ารุงรักษาซํอมแซม
ทรัพย๑สิน ระบบ
ประปา ทํอประปา 
ฯลฯ ในต าบลเขา
พระ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละ
ความส าเร็จ 
ในการ
บ ารุงรักษา
ระบบ
ประปา 

ระบบ
ประปา
สามารถ 
ใช๎งานได๎
ตามปกต ิ

กองชําง 

๑๖ ลอกวัชพืชสระน้ าสาธารณประโยชน๑  
(ม.๙) 

เพื่อใช๎ส าหรับเป็น
แหลํงน้ าดิบผลิต
น้ าประปา 

ด าเนินการลอก
วัชพืชสระน้ า
สาธารณประโยชน๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   ลอกวัชพืช 
จ านวน ๑ 
ครั้ง 

มีแหลํงน้ า
ดิบส าหรับ
ผลิต
น้ าประปา 

กองชําง 

๑๗ กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ม.๔) เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

กํอสร๎างระบบ
ประปา หมูํท่ี ๔ 

  ๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ขยายเขต
ประปาท่ัว
ทั้งหมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ กํอสร๎างระบบประปาหมูํบ๎าน (ม.๘) เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ าเพื่ออุปโภค
บริโภค 

กํอสร๎างระบบ
ประปา หมูํท่ี ๘ 

  ๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

๑ ล๎านบาท 
งบ ทต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ขยายเขต
ประปาท่ัว
ทั้งหมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๑๙ จัดซื้อวัสดเุกี่ยวกับการดูแลซํอมแซม 
บ ารุงรักษากิจการประปาในต าบลเขา
พระ 

เพื่อให๎มีวัสดุในการ
ดูแลซํอมแซม 
บ ารุงรักษากิจการ
ประปา  

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุตํางๆ ในการ
ดูแลซํอมแซม 
บ ารุงรักษากิจการ
ประปา เชํน วัสดุ
ไฟฟูาและวิทยุ วสัดุ
กํอสร๎าง วัสดุ
วิทยาศาสตร๑ ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
ที่จัดซื้อ 

มีวัสดุ
ส าหรับ
ซํอมแซม
บ ารุงรักษา
กิจการ
ประปา 

กองชําง 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ ขุดเจาะบํอบาดาล (ม.๖)  เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ด าเนินการขดุเจาะ
บํอบาดาลในหมูํ 6 

  ๑50,000 
งบ ทต. 

๑50,000 
งบ ทต. 

บํอบาดาล   
1 แหํง 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

๒๑ ขุดเจาะบํอบาดาล (ม.๑๑) เพื่อให๎ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

ด าเนินการขดุเจาะ
บํอบาดาลในหมูํ ๑๑ 

๑50,000 
งบ ทต. 

๑50,000 
งบ ทต. 

  บํอบาดาล   
1 แหํง 

ประชาชนมี
น้ าเพื่อ
อุปโภค
บริโภค 

กองชําง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    ๑.๒ แผนงานการพาณิชย์ (งานกิจการประปา) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๒ กํอสร๎างโรงเรือนพร๎อมร้ัวที่ระบบ
ประปาแบบผิวดนิขนาดใหญํมาก
หมํูบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (ม.๑๑)  

เพื่อปูองกันไมํให๎
ระบบประปาเกดิ
ความเสยีหาย 

กํอสร๎างโรงเรือน
พร๎อมรั้วรอบที่
ระบบประปาแบบ
ผิวดินขนาดใหญํ
มากหมูํบ๎านจฬุา
ภรณ๑พัฒนา ๒  

๕๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   โรงเรือน / รั้ว ระบบประปา
ไมํเกดิความ
เสียหาย 

กองชําง 

รวม 22 โครงการ - - 2,960,000 1,400,000 2,730,000 3,250,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สํงเสริมความรู๎ความสามารถและ
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในต าบล
เขาพระ 

เ พื่ อ ให๎ เ ด็ ก ไ ด๎ มี
สํวนรํวมและได๎ท า
กิจกรรมรํวมกัน 

จัดกิจกรรมสํงเสริม
ความรู๎ความสามารถ
และศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม
สํงเสริมความรู๎
จ านวน ๑ ครั้ง 

เด็กมสีํวนรํวมฯ 
และได๎ท า
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

๒ จัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเสริมสร๎างการ
พั ฒ น า ก า ร
เจริญเติบโตและ
การเรียนรู๎ของเด็ก 

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ครบตามจ านวนเด็ก
นักเรียน 

๙๑๖,๓๐๐ 
งบ ทต. 

๙๑๖,๓๐๐ 
งบ ทต. 

๙๑๖,๓๐๐ 
งบ ทต. 

๙๑๖,๓๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
กลางวัน 

เสรมิสร๎างการ
เจริญเติบโต
และพัฒนาการ
ของเด็ก 

ส านักปลัด 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับศพด.
และนักเรียน ในเขตต าบลเขาพระ 

เพื่อเสริมสร๎างการ
พั ฒ น า ก า ร
เจริญเติบโต 
และกา ร เ รี ย น รู๎
ของเด็ก 

จั ด ซื้ อ อาหา ร เ ส ริ ม 
(นม) ครบตามจ านวน 

๒,๓๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๓๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๓๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒,๓๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
เสรมิ (นม) 

สามารถ
เสรมิสร๎างการ
เจริญเติบโต
และ
พัฒนาการ
ของเด็ก 

ส านักปลัด 

๔ โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดแสดงผลงาน
นักเรียนศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
แสดงผลงานนักเรียนทุก
คนท่ีจบการศึกษาระดับ
อนุบาล ๓ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

มีการจัดงาน
จ านวน ๑ ครั้ง 

นักเรียนได๎รับ
การพัฒนา
ด๎านรํางกาย 
จิตใจ 
อารมณ๑สังคม 
และ
สติปัญญา 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการจดัซื้อจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 
วัสดุการศึกษา และเครื่องเลํนพัฒนาการ
เด็กให๎กับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการของเด็ก 

จัดซื้อจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 

๓๑๙,๕๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๑๙,๕๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๑๙,๕๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๑๙,๕๐๐ 
งบ ทต. 

 

จ านวนสื่อการ
เรียนการสอน 
วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเลํน
พัฒนาการเด็ก 

เด็กมี
พัฒนาการที่
เหมาะสม
กับวัย 

ส านักปลดั 

๖ กํอสร๎างรั้วรอบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎าน
จุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (อาคารทรงงาน) 

ปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัว
เด็กเล็กได ๎

กํอสร๎างรั้วรอบศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบา๎น
จุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ 
(อาคารทรงงาน) 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต 

 

  ๒๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต 

 

รั้วรอบศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านจุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒ 

ปูองกัน
อันตรายที่
อาจเกิด
ขึ้นกับตัว
เด็กเล็กได ๎

 ส านักปลัด  
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ โครงการติดตั้งระบบอินเตอร๑เน็ท ให๎กับ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบล
เขาพระ 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมีระบบ
อินเตอร๑เน็ทไว๎
ส าหรับใช๎
ประโยชน๑ในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ติดตั้งระบบ
อินเตอร๑เน็ทให๎ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก  

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

  ระบบ
อินเตอร๑เนต็ 
จ านวน ๒ จุด 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กมี
ระบบ
อินเตอร๑เน็ท
ไว๎ใช๎ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

ส านักปลดั  
 

๘ โครงการหนูน๎อยเรียนรู๎สูโํลกกว๎าง ศพด.
สังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎เด็กได๎มี
ประสบการณ๑และ
สามารถเรียนรู๎การ
อยูํรํวมกันในสังคม 

จัดทัศนศึกษานักเรยีน 
ศพด. สังกัด ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เด็กมีทักษะ
การเรยีนรู๎
การอยูํ
รํวมกันใน
สังคม 

 ส านักปลัด  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ ติดตั้งเหล็กดดั และมุ๎งลวดศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านทํุงรํอน และศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (อาคารหลัง
ใหมํ) 

ปูองกันอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นกับตัว
เด็กเล็กได ๎

มีการตดิตั้งเหล็กดัด 
และมุ๎งลวดศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กบา๎นทํุง
รํอน และศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กบ๎านจุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒ (อาคารหลัง
ใหมํ) 

๓๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๓๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

  เหล็กดัดและ
มุ๎งลวด 

ปูองกัน
อันตรายที่
อาจเกิด
ขึ้นกับตัว
เด็กเล็กได ๎

ส านักปลดั 

๑๐ ตํอเติมหลังคา ศพด.บ๎านทุํงรํอนและ 
ศพด.บ๎านจุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (อาคาร
หลังใหมํ) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีใช๎
สอยภายในศพด.ฯ 

ตํอเติมหลังคาศพด.
บ๎านทํุงรํอน และ 
ศพด.บ๎านจุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒ (อาคารหลัง
ใหมํ) 

๒๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

  ๒๖๐,๐๐๐ 
งบ ทต 

 

หลังคาศพด.ฯ มีพื้นที่ใช๎
สอยเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ กํอสร๎างทางลาดลงห๎องน้ า ศพด.บา๎น
จุฬาภรณ๑พัฒนา ๒  

เพื่อปูองกัน
อันตรายที่จะเกิด
กับเด็ก  

ด าเนินการกํอสร๎าง
ทางลาดลงห๎องน้ า 
ศพด.บ๎านจุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒  

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

  ทางลาดลง
ห๎องน้ า  

ปูองกัน
อันตรายซึ่ง
เกิดจากการ
ลื่นล๎มของ
เด็กได ๎

ส านักปลดั 

๑๒ ปรับปรุงอาคารเรียน/พ้ืนท่ี ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กบ๎านทํุงรํอน 

เพื่อให๎อาคารเรียน/
พื้นท่ีศพด.มีความ
พร๎อมในการจัดการ
เรียนการสอนตําง ๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
อาคารเรียน/พื้นท่ี ศพด.
เชํน รางน้ าหลังคา
อาคารเรียน ปรับปรุง
พื้นท่ีระหวํางอาคาร
เรียน ศพด.บ๎านทํุงรํอน 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

 ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

 อาคารเรียน/
พื้นท่ี ศพด.บ๎าน
ทํุงรํอน 

รางน้ าหลังคา
อาคารเรียน 
และพื้นท่ี
ระหวําง
อาคารเรียน 
ศพด.บ๎านทํุง
รํอนได๎รับ
การปรับปรุง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ ปรับปรุงภูมิทัศน๑ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนา
เด็กสังกัดเทศบาล
ต าบลเขาพระให๎มี
ภูมิทัศน๑ท่ีสวยงาม  

ด าเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เชํน จัดท าสนามเด็กเลํน 
จุดผ๎ูปกครองรับนักเรียน 
ติดตั้งผ๎ามํานกันแดด  
เป็นต๎น 

1๓๐,000
งบ ทต. 

 

๑๐0,000 
งบ ทต. 

๑๐,000 
งบ ทต. 

๕,000  
งบ ทต. 

จ านวนครั้งท่ี
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน๑ 

ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบล
เขาพระมีภูมิ
ทัศน๑ท่ี
สวยงาม 

ส านักปลดั 

๑๔ จัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลเขา
พระ 

เพื่อสํงเสริม
การศึกษาและ
เตรียมความพร๎อม
เด็กกํอนวัยเรียน 

กํอตั้งโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

   5๐๐,000 
งบ ทต. 

โรงเรียนอนุบาล 
๑ แหํง 

สํงเสริม
การศึกษา
และพัฒนา
เด็กกํอนวัย
เรียน 

ส านักปลดั 

๑๕ บริการน าสํงเด็กจากศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กไป
สถานพยาบาล 

เพื่อให๎การ
ชํวยเหลือแกํเด็กได๎
ทันทํวงที 

อุดหนุนคําพาหนะน าสํง
เด็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กไป
สถานพยาบาล 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับบริการ 

นักเรียนมี
คุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ จัดตั้งศูนย๑คอมพิวเตอร๑ ต.เขาพระ เพื่อขยายโอกาส
การเรยีนรู๎แกํ
นักเรียนเยาวชน
และประชาชน 

จัดตั้งศูนย๑คอมพิวเตอร๑
ต.เขาพระ 

   1,000,000 
งบ ทต. 

จ านวนศูนย๑
คอมพิวเตอร๑ 
1 แหํง 

เยาวชนมี
ความรู๎
พื้นฐานด๎าน
คอมพิวเตอร๑ 

ส านักปลดั  

๑๗ แขํงขันทักษะทางวิชาการ เพื่อให๎นักเรียน
ได๎รับการพัฒนา 
ทางวิชาการ 

จัดการแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

  จัดการแขํงขัน
ทักษะฯ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

นักเรียน
ได๎รับการ
พัฒนา
ทักษะทาง
วิชาการ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ สนับสนุนการด าเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริม/
กิจกรรมตํางๆ 
ของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลเขา
พระ 

สนับสนุนการจัดตั้ง
และด าเนินกิจกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชน จ านวน 1 
ครั้ง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

    10,000 
งบ ทต. 

 สนับสนุนการ
ด าเนินงาน   1 
ครั้ง 

เด็กและ
เยาวชนมี
กิจกรรม
รํวมกัน 

ส านักปลดั 

๑๙ ปรับปรุงอาคารศูนย๑การเรียนรู๎ชุมชน
ต าบลเขาพระ 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให๎กับผู๎มา
ใช๎บริการ 

ตํอเติมอาคารด๎านหน๎า
ขนาดกว๎าง 4 ม. ยาว 
20 ม.  

 90,000 
งบ ทต. 

  อาคารกว๎าง   
4 ม. ยาว     
20 ม.  

สามารถ
อ านวยความ
สะดวกให๎กับ
ผู๎มาใช๎บริการ
ได ๎

ส านักปลดั 

รวม 19 โครงการ - - 4,864,800 4,384,800 3,814,800 5,779,800 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ครัวเรือนไทยใช๎ส๎วมแบบ “ส๎วมนัง่ราบ” 
(ส๎วมชักโครก) 

เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
สนับสนุนให๎มีส๎วม
ที่ ถูกสุขลักษณะ
แ ล ะ เ พิ่ ม ค ว า ม
สะดวกตํอผู๎ใช๎ส๎วม
แบบน่ังราบ 

ด า เนินการสํ ง เสริ ม
หรือสนับสนุนให๎มีส๎วม
แ บ บ นั่ ง ร า บ ใ น ที่
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ
หนํวยงานรับผิดชอบ
หลักตํางๆ ในต าบล
เขาพระ 

   50,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ 50 
ของส๎วม 
สาธารณะ 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่
ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ ปูองกันโรคไข๎เลือดออก เพื่อปูองกันการ
แพรํระบาดของ
โรคไขเ๎ลือดออก 

จัดกิจกรรมการ
ควบคุมโรคเชํน การ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
การพํนหมอกควัน 
เป็นต๎น 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

ร้อยละ การ
ลดลงของโรค 

สามารถลด
การแพรํ
ระบาดของ
ไข๎เลือดออก
ได ๎

ส านักปลดั 

๓ สํงเสริมสุขภาพแมํและเด็ก เพื่อให๎รู๎และเข๎าใจ
ถึงวิธีการดูแลเด็ก
แรกเกิดที่ถูกต๎อง 

ให๎ความรู๎ ถึ งวิ ธีการ
ดูแลเด็กอํอนแกํพํอ-
แ มํ ที่ มี ลู ก อ ยูํ ใ น วั ย
ทารก 

30,000 
  งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

สุ ข ภ า พ แ มํ
และเด็ก 

แมํรู๎และ
เข๎าใจถึง
วิธีการดูแล
เด็กแรกเกดิ
ที่ถูกต๎อง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ รณรงค๑ปูองกันและควบคุมโรคเอดส๑ใน
ชุมชน 

เพื่อปูองกันการติด
เชื้อเอดส๑และการ
บริหารการจัดการ
ปัญหาเอดส๑แบบ
องค๑รวม 

จัดฝึกอบรมให๎
ประชาชนไดร๎ับทราบ
ถึงปัญหา และวิธีการ
ปูองกันการติดเชื้อ
เอดส๑ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
ผู๎ปุวยเอดส๑ลง 

ผู๎ติดเชื้อเอดส๑
ลดลง 

ส านักปลดั 

๕ ต าบลควบคมุโรคอยํางเข๎มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อให๎การควบคุม
โรคเป็นไปอยําง
ตํอเนื่อง 

ว า ง แ ผ น แ ล ะ
ด าเนินงานตามแผนใน
การควบคุมโรค 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
ควบคุมโรค 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกาย
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ สํงเสริมกิจกรรมกลุํมผู๎สูงอายุต าบลเขาพระ เพื่อดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุและการ
จัดกิจกรรม
รวมกันของ
ผู๎สูงอาย ุ

ตรวจสุขภาพและจัด
กิจกรรมให๎กับผู๎สูงอาย ุ

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎สูงอาย ุ

สามารถ
สํงเสริม
สุขภาพของ
ผู๎สูงอาย ุ

ส านักปลดั 

๗ รณรงค๑ตรวจมะเร็งเต๎านม มะเร็งปากมดลูก 
 

เพื่อลดการเกิด
โรคมะเร็งเต๎านม
ของกลุํมสตรีใน
พื้นที่ต าบลเขา
พระ 

จัดกิจกรรมท าคูํมือ
ดูแลสุขภาพให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
ลดลงของ
ผู๎ปุวย 

ลดจ านวน
ผู๎ปุวย
โรคมะเร็ง
เต๎านม 
มะเร็งปาก
มดลูก 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ ธรรมนูญสุขภาพต าบลเขาพระ เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

จัดกิจกรรมท าคูํมือ
ดูแลสุขภาพให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

คูํมือดูแล
สุขภาพ 

ประชาชนมี
สุขภาพด ี

ส านักปลดั 

๙ เสริมสร๎างสุขภาวะสุขภาพทางเพศท่ี
ปลอดภัย 

เพื่อลดอัตราการ
ตั้งครรภ๑กํอนวัย
อันควร และการ
ติดเชื้อเอดส๑ใน
กลุํมเยาวชน 

จัดกิจกรรมเสริมสรา๎ง
สภาวะสุขภาพทาง
เพศที่ปลอดภยั 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
ผู๎ปุวยลดลง 

ลดอัตราการ
ติดเชื้อเอดส๑ 
และการ
ตั้งครรภ๑
กํอนวัยอัน
ควร 

ส านักปลดั 

๑๐ สํงเสริมการบริโภคเกลือไอโอดีนใน
ครัวเรือน 

ปูองกันการเกิด
โรคจากการขาด
สารไอโอดีน 

จัดหาเกลือไอโอดีนให๎
ทุกครัวเรือน 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได๎รับเกลือฯ 

ประชาชน
ปลอดจาก
โรคคอหอย
พอก 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ โครงการปูองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบา๎ 

เพื่อปูองกันและ
ควบคุมไมํให๎เกิด
โรคพิษสุนัขบา๎ 

จัดกิจกรรมปูองกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา๎ในพื้นที่ต าบล
เขาพระ  

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผูป๎ุวย
โรคพิษสุนัข
บ๎าลดลง 

ประชาชน
ปลอดจาก
โรคพิษสุนัข
บ๎า 

ส านักปลัด 

รวม 11 โครงการ - - 270,000 270,000 270,000 320,000 - - - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.3 แผนงานงบกลาง  . 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบี้ยยังชีพให๎กับผู๎สูงอาย ุ 
คนพิการ 

เพื่อให๎การ
ชํวยเหลือผูส๎ูงอายุ 
คนพิการ 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ให๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 

๑๑ ล๎านบาท 
เงินอุดหนุน 

๑๑ ล๎านบาท 
เงินอุดหนุน 

๑๑ ล๎านบาท 
เงินอุดหนุน 

๑๑ ล๎านบาท 
เงินอุดหนุน 

จ านวน
ผู๎สูงอายุ  
คนพิการ 

ผู๎สูงอายุ  
คนพิการมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๒ สงเคราะห๑ผู๎ปุวยโรคเอดส๑ เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยโรคเอดส๑ให๎
สามารถใช๎ชีวิตได๎
อยํางปกต ิ

จํายเงินสงเคราะห๑
ให๎แกํผู๎ปุวยโรคเอดส๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เงินอุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เงินอุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เงินอุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เงินอุดหนุน 

จ านวนผู๎ปุวย
โรคเอดส๑ 

สามารถ
ชํวยเหลือ
ผู๎ปุวยโรค
เอดส๑ไมํให๎
ถูกทอดทิ้ง
จากสังคม 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.3 แผนงานงบกลาง  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ สงเคราะห๑ราษฎรผู๎ประสบ    
สาธารณภัย 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัย 

ด าเนินการ
สงเคราะห๑ราษฎร
ผู๎ประสบสาธารณ
ภัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบ    
สาธารณภัย
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ
อยําง
ทันทํวงที 

ส านักปลดั 

รวม  3 โครงการ - - 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 -  - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กํอสร๎างสนามกีฬาประจ าต าบลเขาพระ 
(ม.11)  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างสนามกีฬา
พร๎อมอัฒจันทร๑ตาม
แบบมาตรฐาน 

5,000,000 
งบ ทต. 

5,000,000 
งบ ทต. 

  สนามกีฬา
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๒ กํอสร๎างอาคารโรงยิมนเิซียมบริเวณลาน
กีฬาต าบลเขาพระ (ม.3)  
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๑) 

สํงเสริมการเลํนกีฬา
และออกก าลังให๎กับ
ชุมชน 

กํ อ ส ร๎ า ง อ า ค า ร
โรงยิมนิ เซียมตาม
แบบมาตรฐาน 

500,000
งบ.ทต. 

   อาคารโรงยมิ
นิ-เซียม 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั  

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ จัดกิจกรรมวันเด็กแหํงชาติประจ าปี เพื่อให๎เด็กเด็กและ
เยาวชนไดม๎ีสํวนรํวม
และท ากิจกรรม
รํวมกัน 

จัดงานวันเด็ก   
ประจ าปี ทุกๆ ป ี

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรมวัน
เด็ก จ านวน ๑ 
ครั้ง/ป ี

เด็กได๎เห็น
คุณคําแบะ
ความส าคญั
ของตนเอง 

ส านักปลดั 

๔ ปรับปรุงซํอมแซมสนามบาสเก็ตบอล  
 (ม.11) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๓)  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

ปรับปรุงซํอมแซม
อุปกรณ๑การกีฬา 
เชํน ปรับปรุงพ้ืนผิว
สนามฯลฯ 

  50,000 
งบ ทต. 

 สนาม 
บาสเก็ตบอล 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ กํอสร๎างที่ออกก าลังกาย/สนามเดก็เลํน 
(ม.๑๑) 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างที่ออกก าลัง
กาย/สนามเด็กเลํน
ตามแบบมาตรฐาน 

   1,000,000 
งบทต. 

 

สถานท่ีออก
ก าลังกาย/
สนามเด็กเลํน 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๖ กํอสร๎างลานกีฬาอเนกประสงค๑พรอ๎ม
อุปกรณ๑ออกก าลังกาย 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

กํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค๑, ตาม
แบบมาตรฐาน  

  200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ลานกีฬา
อเนกประสงค๑ 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๗ ปรับปรุงซํอมแซมสนามกีฬาบาสเก็ต
บอล (ม.๖) 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กายให๎กับประชาชน 

ปรับปรุงซํอมแซม
อุปกรณ๑การกีฬา 
เชํน ปรับปรุงพ้ืนผิว
สนาม ฯลฯ 

  ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

    

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    185 | ห น้ า  

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ ปรับปรุงซํอมแซมสนามกีฬาของหมูํบ๎าน 
(ม.๔) 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและการออก
ก าลังกายให๎กับ
ประชาชน 

ด าเนินการปรับปรุง
สนามกีฬาของ ม.๔ 

  ๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 สนามกีฬา ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

๙ ฝึกอบรมคณะกรรมการตดัสินกีฬาตํางๆ เพิ่มศักยภาพให๎กับ
คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬาชนิด
ตํางๆ 

สนับสนุนการ
ฝึกอบรม
คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬาตําง ๆ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม 

คณะกรรม 
การตัดสิน
กีฬามีทักษะ
ที่สูงข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ สนับสนุนสนุนการด าเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ตําง ๆ ของสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
เขาพระ 

สนับสนุนการจัดตั้ง
และด าเนินกิจกรรม
ของสภาเด็กและ
เยาวชน  

๑๐,๐๐๐ 
งบทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบทต. 

สนับสนุนการ
ด าเนินงาน ๑ 
ครั้ง 

เด็กและ
เยาวชนมี
กิจกรรม
รํวมกัน 

ส านักปลดั 

๑๑ จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬาสนับสนุนหมูํบา๎น  
ตําง ๆ ในต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

จัดซื้ออุปกรณ๑กีฬา
สนับสนุนหมูํบ๎าน
ตําง ๆ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

อุปกรณ๑กีฬา ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั 

๑๒ จัดหาสถานท่ีเพื่อสํงเสริมการออกก าลัง
กาย (ม.๙) (โครงการอันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกาย 

จัดหาสถานท่ีส าหรับ
ออกก าลังกาย 

   ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

สถานท่ีออก
ก าลังกาย 

ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ จัดการแขํงขันกีฬาภายในต าบล เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

จัดการแขํงขันกีฬา
ภายในต าบล 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํงเสริมการ
ออกก าลัง
การเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

๑๔ การจัดการแขํงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนอ าเภอพิปนู  

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

จัดกิจกรรม/แขํงขัน
กีฬาฯ กับอ าเภอพิ
ปูน หรือหนํวยงาน
อื่นที่เกี่ยวข๎อง 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สํงเสริมการ
ออกก าลัง
การเพื่อ
สุขภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ สนับสนุนกลุํมออกก าลังกายทุกหมูํบ๎าน เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ที่ด ี

สํงเสริมกิจกรรมของ
กลุํมออกก าลังกาย
ทุกหมูํบ๎าน 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภยัไข๎
เจ็บ 

ส านักปลดั 

๑๖ กํอสร๎างสถานท่ีออกก าลังกายกลางแจ๎ง
พร๎อมอุปกรณ๑ออกก าลังกาย 

เพื่อสํงเสริมการเลํน
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

ด าเนินการกํอสร๎าง
สถานท่ีออกก าลัง
กายกลางแจ๎งตาม
มาตรฐาน ๑ แหํง 
พร๎อมอุปกรณ๑ออก
ก าลังกาย 

  ๒๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

สถานท่ีออก
ก าลังกาย
กลางแจ๎ง ๑ 
แหํง 

ประชาชนมี
สุขภาพ
รํางกาย
สมบูรณ๑
แข็งแรง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗ จัดการแขํงขันฟุตบอลต๎านภัยยาเสพติด 
“เขาพระ คัพ”  

เพื่อสํงเสริมการออก
ก าลังกายให๎
ประชาชน 

จัดการแขํงขัน
ฟุตบอล “เขาพระ 
คัพ” 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

แขํงขัน
ฟุตบอล ๔ 
ครั้ง  

ประชาชนมี
สุขภาพดี
ปราศจาก
โรคภยัไข๎
เจ็บ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ จัดงานประเพณีท๎องถิ่นต าบลเขาพระ เพื่ออนุรักษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

จัดงานประเพณีของ
ต าบลเขาพระ เชํน 
ประเพณีชักพระบก
และนมสัการพระใหญํ 
วันสงกรานต๑ วันลอย
กระทง ฯลฯ  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนกิจกรรม
ที่จัดและจ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ของท๎องถิ่น
ได ๎

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    191 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให๎แกํ
นักเรียน 

เพื่อสํงเสริมให๎
นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรม สามารถ
น าไปใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได ๎

จัดกิจกรรมฝกึอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
ให๎แกํนักเรยีน 

๓๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

มีสํวนรํวมใน
การ
สนับสนุน
กิจกรรม
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม  

ส านักปลดั 

๒๐ ฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนาและวิทยากร
ท๎องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ๑ไว๎ซึ่ง
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ด าเนนิการฝึกอบรม
พิธีพิธีกรทางศาสนา
และวิทยากรท๎องถิ่น 

  ๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎า
ฝึกอบรม 

มีผู๎ปฏิบตัิ
หน๎าท่ีพิธีกร
ในงานตํางๆ 

ส านักปลดั 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    192 | ห น้ า  

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ จัดกิจกรรมวันท๎องถิ่นไทย เพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุสมเดจ็
พระปิยมหาราช (ร.5) 

จัดกิจรรมสักการะ ร.
5 และรํวมกิจกรรม
สาธารณประโยชน๑ 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

5,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความ
ตระหนักและ
เป็นการร าลึก
ถึง ร.5 และ
รํวมกิจกรรม
สาธารณประ 
โยชน๑ 

ส านักปลดั 

๒๒ ปรับปรุงที่ประดิษฐานพํอทํานคล๎าย (ม.
4) (โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๓) 

เพื่อเป็นท่ีเคารพ
สักการะของชุมชน 

ด าเนินการปรับปรุงที่
ประดิษฐานพํอทําน
คล๎าย 

  50,000 
งบทต. 

 ที่ประดิษฐาน มีศูนย๑รวม
จิตใจ
ประชาชนใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 

๒๓ กํอสร๎างศาลาหอพระบริเวณหัวสะพาน
คลองผวน (ม.๘) (โครงการอันดับ ๓ ปี 
๖๓) 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
เคารพสักการะของ
ชุมชน 

ด าเนินการกํอสร๎าง
ศาลาหอพระบริเวณ
หัวสะพานฯ 

  ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ศาลาหอพระ มีศูนย๑รวม
จิตใจในพื้นที ่

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    193 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๔ อนุรักษ๑ประเพณีส าคัญทางศาสนา เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณ ี

จัดงานประเพณีหรือ
เข๎ารํวมงานวัน
ส าคัญทางศาสนา 
เชํน วันมาฆบูชา,  
วิสาขบูชา เป็นต๎น 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
  งบ ทต. 

50,000 
  งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
ประเพณีทาง
ศาสนา 

ส านักปลดั 

๒๕ ประเพณีที่พักสงฆ๑ห๎วยโกเหนือของ 
ม.10 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

สรงน้ ารูปเหมือนพํอ
ทํานคล๎ายวาจาสิทธ์ิ,
หลวงพํอพลอย  
อโนโม 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
และประเพณ ี

ส านักปลดั 

๒๖ สรงน้ ารูปเหมือนพํอทํานคล๎ายวาจา
สิทธ์ิ หมูํ 9 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
และประเพณีท๎องถิ่นให๎
คงอยูํสืบไป 

ด าเนินการสนับสนุน
การจัดกิจกรรมสรง
น้ ารูปเหมือนพํอทําน
คล๎าย 

10,000  
งบ ทต. 

10,000  
งบ ทต. 

10,000  
งบ ทต. 

10,000  
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑
ประเพณี
ท๎องถิ่น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    194 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๗ จัดกิจกรรมวันเทศบาล  เพื่อระลึกถึงวันกํอตั้ง
เทศบาล 

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

พนักงาน.ทต.
และประชาชน
มีความสามัคค ี

ส านักปลดั 

๒๘ จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต๑ของ
เทศบาล 

เพื่ออนุรักษ๑วัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

จัดกิจกรรมประเพณี
สงกรานต๑ของ
เทศบาล 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
   งบ ทต. 

50,000 
   งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีได๎
อยํางตํอเนื่อง 

ส านักปลดั 

๒๙ สํงเสริมสนับสนุนภมูิปัญญาท๎องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ๑
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎
คงอยูํสืบไป 

 สนับสนุนสํงเสรมิ
บุคคลที่เป็นแบบอยําง
ของภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

10,000 
 งบ ทต. 

10,000 
 งบ ทต. 

10,000 
 งบ ทต. 

10,000 
 งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑วิถีชีวิต
แบบดั้งเดิมให๎
คงอยูํตํอไป 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    195 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๐ สร๎างภมูิคุ๎มกันของสังคมในมติิ
วัฒนธรรม (เด็กและเยาวชน : 
วัฒนธรรมอ าเภอพิปูน) 

เพื่อให๎มีสํวนรํวมใน
การสนับสนุน        
กิจกรรรมของเด็ก  
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิ
ความรู๎ความสามารถ
และศักยภาพของเด็ก
และเยาวชน 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
   งบ ทต. 

20,000 
   งบ ทต. 

สนับสนุนการ
จัดกิจกรรมฯ 
1 ครั้ง 

มีสํวนรํวมใน
การสนับสนุน
กิจกรรรมของ
เด็กและ
เยาวชน 

ส านักปลดั 

รวม 30 โครงการ - - 6,290,000 5,790,000 1,515,000 2,300,000 - - - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดงานรัฐพิธี  เพื่อน๎อมร าลึกถึง
สถาบัน
พระมหากษตัริย๑ที่มี
ตํอประชาชน 

ด าเนินการจัดงานรัฐ
พิธีประจ าปี  

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เกิดความ
จงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหา 
กษัตริย๑ 

ส านักปลดั 

๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเจ๎าฟูาหญิง
จุฬาภรณ๑ฯ (4 กรกฎาคม ) 

เพื่อให๎มีการแขํงขัน
กีฬา และการแสดง
ของหมูํบ๎านจุฬาภรณ๑ 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
เจ๎าฟูาหญิงจุฬาภรณ๑ฯ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ได๎แสดงออก
ถึงความ
จงรักภักด ี

ส านักปลดั 

๓ สํงเสริมการจัดตั้งกลุํม/ชมรม 
ผู๎พิการต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมสวสัดิ
ภาพ และคณุภาพ
ชีวิตของผู๎พิการ 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิ
สวัสดภิาพให๎กับผู๎
พิการ 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม/
ชมรม 

 ผู๎พิการมี
คุณภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๔ กํอสร๎างหรือซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับ
ผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 

จัดสร๎าง/ซํอมแซม 
ที่อยูํอาศัยให๎กับ
ผู๎ด๎อยโอกาสทาง
สังคม 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎มีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ พัฒนาอาชีพให๎กับคนชรา ,  ผู๎พิการ 
และผูป๎ุวยเอดส๑ 

เพื่อให๎การชํวยเหลือ
ผู๎สู งอายุ  คนพิการ 
และผู๎ปุวยเอดส๑ ให๎มี
รายได๎ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
อาชีพให๎กับคนชรา ผู๎
พิการ และผู๎ปุวยเอดส๑ 

 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

คนชรา ผู๎
พิการ และ 
ผู๎ปุวยเอดส๑ มี 
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั  

๖ 
 

สํงเสริมสวสัดภิาพผูด๎๎อยโอกาส หรือผู๎
พิการ 

เพื่ อสํ ง เ ส ริ มสวั ส ดิ
ภาพ  และคุณภาพ
ชีวิตของผู๎ด๎อยโอกาส 

จัดกิจกรรมสํงเสริม
ส วั ส ดิ ภ า พ ให๎ กั บ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ผู๎ด๎อยโอกาสมี
คุณภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๗ จัดท าสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน 
ให๎คนพิการ 

เพื่ ออ านวยความ
สะดวกให๎คนพิการ 

ด าเนินการกํอสร๎าง
ทางลาดส าหรับคน
พิการ 

๒0,000  
งบ ทต. 

๒0,000  
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒0,000  
งบ ทต. 

จ านวนผู๎พิการที่
ได๎รับบริการ 

ผู๎ด๎อยโอกาส
ได๎รับความ
สะดวก
เทียบเทําคน
ปกติ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ ให๎การชํวยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีเทศบาล 

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน๎าท่ีของเทศบาล 

ด าเนินการจัดท า
โครงการชํวยเหลือ
ประชาชนตามความ
จ าเป็นและสอดคล๎อง
กับอ านาจหน๎าท่ี 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชน
ได๎รับการ
ชํวยเหลือจาก
หนํวยงาน
รับผิดชอบ
หลักภาครัฐ
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๙ จัดตั้งศูนย๑พัฒนาคณุภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
และผู๎พิการต าบลเขาพระ 

เพื่อสํงเสริมสวสัดิ
ภาพ และคณุภาพ
ชีวิตของผู๎สูงอายุ และ
ผู๎พิการ 

จัดตั้งศูนย๑ฟื้นฟูให๎กับ
ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ 
๑ แหํง 

๕0,000 
งบ ทต. 

๕0,000 
งบ ทต. 

๕0,000 
งบ ทต. 

๕0,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎สูงอาย ุ  ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ โรงเรียนผูส๎ูงอายุ 3 วัย  เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิ
การเรยีนรู๎เสรมิสร๎าง
สุขภาพกายและใจ
ให๎แกํผู๎สูงอาย ุ

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

  จ านวนผู๎สูงอาย ุ ผู๎สูงอายุมี    
คุณภาพ    
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๑ สํงเสริมกิจกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี
และครอบครัว 

เพื่อสํงเสริมการเป็น
ผู๎น าให๎กับกลุํมสตรี
และสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎ครอบครัว 

สนับสนุนกิจกรรม 
ของกลุํมสตรีและ
ครอบครัวในเขต
ต าบลเขาพระ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สตรมีีความ
เป็นผู๎น้ าและ
ครอบครัว
เข๎มแข็ง 

ส านักปลดั 

๑๒ ปรับปรุงศาลาหมูํบ๎าน (ม.๔) (โครงการ
อันดับ ๒ ปี ๖๓) 

เพื่อมีศาลาทีส่ามารถ
ใช๎ประโยชน๑ไดภ๎ายใน
ชุมชน 

ด าเนินการปรับปรุง/
ซํอมแซมศาลา
หมูํบ๎าน 

  ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 ปรับปรุงศาลา
จ านวน ๑ ครั้ง 

มีศาลาที่
สามารถใช๎
ประโยชน๑
ตํางๆ ได ๎

ส านักปลดั 

๑๓ ปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําวประจ า
หมูํบ๎าน (ม.๔) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 

ด าเนินการปรับปรุง/
ซํอมแซมหอกระจาย
ขําว 

   ๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ปรับปรุง/ซํอม
แซมฯ 
 จ านวน ๑ ครั้ง 

ประชาชนได๎
รับรู๎ข๎อมลู
ขําวสาร 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคน และสังคม 
    2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ โครงการสร๎างบ๎านท๎องถิ่นประชารัฐ   
รํวมใจ  

เพื่อชํวยเหลือด๎านท่ี
อยูํอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร๎
ตามอ านาจหน๎าที่ของ
เทศบาล 

ด าเนินการจัดท า
โครงการชํวยเหลือ
ด๎านที่อยูํอาศัยให๎กับ
ประชาชนผู๎ยากไร ๎

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎ได๎รับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชนผู๎
ยากไรไ๎ดร๎ับ
การชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม 14 โครงการ - - 550,000 550,000 580,000 560,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ขับเคลื่อนสมัชชาหมูํบ๎าน/ชุมชน พลัง
แผํนดิน เอาชนะยาเสพติดประจ าปี  

เพื่อให๎มีการแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
หมูํบ๎าน/ชุมชนอยําง
เป็นรูปธรรม 

จัดกิจกรรม/
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสมัชชา
หมูํบ๎าน/ชุมชน พลัง
แผํนดินเอาชนะยา
เสพติด ประจ าปี  
อ าเภอ พิปูนหรือ
หนํวยงาน
รับผิดชอบหลักท่ี
เกี่ยวข๎อง 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

จ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

สร๎างความ
เข๎มแข็งใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๒ เทศบาลเสียงตามสาย ม.1 – ม.12  
ต.เขาพระ 

เพื่อสร๎างสื่อ
ประชาสมัพันธ๑ทั่วถึง
ในทุกหมูํบ๎าน 

ด าเนินการติดตั้ง
ระบบเสียงตาม
สายในหมูํบ๎านทุก
หมู ํ

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ า น ว น
ห มูํ บ๎ า น ที่
ได๎รับขําวสาร 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    202 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ ติดตั้งเสียงตามสายหอกระจายขําว
ภายในหมูํบ๎าน (ม.๘) (โครงการอนัดับ 
๒ ปี ๖๑) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 

ด าเนินการติดตั้ง
เสียงตามสายหอ
กระจายขําวภายใน
หมูํบ๎าน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

   เสียงตามสาย
หอกระจาย
ขําว 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

๔ ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในหมูํบ๎าน
จุฬาภรณ๑พัฒนา ๒ (ม.๑๑) (โครงการ
อันดับ ๑ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร 

ด าเนินการติดตั้ง
เสียงตามสายหอ
กระจายขําวภายใน
หมูํบ๎าน 

   ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

เสียงตามสาย
หอกระจาย
ขําว 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสาร
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

  
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ กิจกรรมพัฒนาความเข๎มแข็งของ
ครอบครัว 

เพื่อสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับสถาบัน
ครอบครัว 

ด าเนินการจัด
กิจกรรมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎ครอบครัว  

10,000 
งบ พม. 

10,000 
งบ พม. 

10,000 
งบ พม. 

10,000 
งบ พม. 

จ า น ว น
ครัวเรือนฯ 

สถาบัน
ครอบครัวมี
ความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลดั  

๖ สร๎างเสริมประสิทธิภาพผู๎ประสานพลัง
แผํนดินต าบลเขาพระ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การท างานของ
ผู๎ปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม/ประชุม
ให๎บุคลากร 
ที่เกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงาน 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สร๎างการมี
สํวนรํวมใน
การปูองกัน
และแก๎ไข
ปัญหาทาง
สังคม 

ส านักปลดั  

๗ ปูองกันปัญหายาเสพติด  เพื่อสํงเสริมปูองกัน 
ยาเสพตดิและพัฒนา
ศักยภาพอสม. 

จัดกิจกรรมปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิ 

   ๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ปัญหายาเสพ
ติดลดน๎อยลง 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพตดิ  
ต าบลเขาพระ 

เพื่อขจัดและลดการ
แพรํระบาดของยา 
เสพติดในชุมชน 

จัดกิจกรรมหรือ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพ
ติด   

50,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

30,000 
งบ.ทต. 

 ร๎อยละผู๎ปุวย
ลดลง 

ประชาชน
ปลอดภัย
หํางไกลยา
เสพติด 

ส านักปลดั  

๙ ปรับปรุง/ซํอมแซม อาคาร
เทิดพระเกยีรตฯิ  (ม.3)  

เพื่อให๎มีศาลาประชุม
หมูํบ๎านที่ไดม๎าตรฐาน 

ด าเนินการซํอมแซม
และปรับปรุงศาลา
ประชุมหมูํบา๎น 

  50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ศาลาประชุมฯ มีศาลา
ประชุม
หมูํบ๎านที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง  

๑๐ กํอสร๎างอาคารศูนย๑ข๎อมูลขําวสารของ
หมูํบ๎าน  หมูํที ่11 

เพื่อให๎มีศูนย๑ข๎อมูล
ขําวสารของหมูํบ๎าน 

 ด าเนินการกํอสร๎าง
อาคารศูนย๑ข๎อมลู
ขําวสารของหมูํบ๎าน 

 100,000 
งบ ทต. 

  อาคารศูนย๑
ข๎อมูล 

ประชาชน
รับรู๎ขําวสาร
ได๎มากข้ึน 

กองชําง  

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ จัดท าปูายประชาสัมพันธ๑ของหมูํบา๎น  
ในเขตต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ขําวสารตาํง ๆ ให๎
ประชาชนทราบ 

  จัดท าพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑
ภายในหมูํบ๎านทุก
หมูํบ๎าน ของต าบล
เขาพระ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวนปูาย
ประชาสมัพันธ๑ 

ประชาชน
รับรู๎ขําวสาร
ได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั  

๑๒ จัดตั้งศูนย๑กระจายขําว ของเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
ขําวสารตาํง ๆ ให๎
ประชาชนไดร๎ับทราบ 

ด าเนินการจัดตั้ง
ศูนย๑กระจายขําว 
เทศบาลต าบลเขา
พระ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ศูนย๑กระจาย
ขําว 1 แหํง 

ประชาชนได๎
รับรู๎ขําวสาร
ทางราชการ 

ส านักปลดั  

๑๓ ฝึกอบรมอาสาสมัครปกปูองสถาบนั 
(อสป.) 

เพื่อเป็นแนวรํวมใน
การรณรงค๑เพื่อ
ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

จัดฝึกอบรมให๎กับ
อาสาสมัครปกปูอง
สถาบัน(อสป.) 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

มีเครือขํายใน
การรํวมกัน
ปกปูอง
สถาบันของ
ชาติ 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ อบรมให๎ความรู๎เรื่องการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย และกฎหมาย      
ทีค่วรรู ๎

เพื่อสํงเสริมการ
ปกครองระบอบ  
ประชาธิปไตยและให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
กฏหมายที่ควรรู ๎

จัดกิจกรรมอบรม
ให๎แกํบุคคลที่สนใจ 

20,000 
 งบ ทต. 

20,000 
 งบ ทต. 

20,000 
 งบ ทต. 

20,000 
 งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎า 
รํวมกิจกรรม 

ผู๎เข๎ารับการ
อบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
ข๎อกฏหมายท่ี
เกี่ยวข๎อง 

ส านักปลดั 

๑๕ ฝึกอบรมให๎ความรู๎แกํคณะกรรมการ
หมูํบ๎านในการไกลํเกลี่ยข๎อพิพาท  

เพื่อแก๎ไขปัญหาความ
ขัดแย๎งในชุมชน 

ด าเนินการอบรม
การไกลํเกลีย่ข๎อ
พิพาทในชุมชน 

20,000   
งบ ทต . 

20,000   
งบ ทต . 

20,000   
งบ ทต . 

20,000   
งบ ทต . 

จ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

สร๎างความ
สงบสุขให๎
เกิดขึ้นใน
ชุมชน 

ส านักปลดั  

 
  
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะของกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
เขาพระ 

เพื่อสํงเสริมความรู๎
ความเข๎าใจและ
บทบาทหน๎าท่ีของ
กรรมการชุมชน 

จัดกิจกรรมอบรม
สัมมนาให๎กับ
กรรมการชุมชน 

๒0,000 
 งบ ทต. 

๒0,000 
 งบ ทต. 

  จ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

ผู๎น ามี
ศักยภาพใน
การพัฒนา
ท๎องถิ่นมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๗ อบรมคณะกรรมการของกลุํมกองทุน
ตํางๆ ในต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎ความรู๎แกํ
คณะกรรมการกองทุน
ตําง 

 ด าเนินการจดัอบรม     
คณะกรรมการให๎กับ
กองทุน ตํางๆ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนสมาชิก คณะกรรม 
การมีความรู๎
ความเข๎าใจ
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘ ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 11 

เพื่อแสดงอาณาเขต
ที่ชัดเจน 

การตรวจสอบรังวัด  
พื้นที่ของโครงการ
หมูํบ๎านจุฬาภรณ๑ฯ 
พร๎อมปักหลักเขตให๎
ชัดเจน 

20,000 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
พื้นที่ท่ีได๎รับ
การรังวัดฯ 

สามารถ
แสดงอาณา
เขตพื้นท่ี
ภายใน
หมูํบ๎านได๎
ชัดเจน 

ส านักปลดั  

๑๙ ตรวจสอบรังวัดพื้นที่ภายในหมูํบ๎าน  
หมูํที ่2 

เพื่อแสดงอาณาเขต
ที่ชัดเจน 

การตรวจสอบรังวัด
พื้นที่ของหมูํบ๎าน หมูํที่ 
2 พร๎อมปักหลักเขตให๎
ชัดเจน 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
พื้นที่ท่ีได๎รับ
การรังวัดฯ 

สามารถ
แสดงอาณา
เขตพื้นท่ี
ภายใน
หมูํบ๎านได๎
ชัดเจน 

ส านักปลดั  

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ กํอสร๎างศูนย๑ประชุมหมูํบา๎นหมูํที่ ๑๑ เพื่อเป็นสถานท่ี
ส าหรับการจัด
ประชุมหมูํบา๎น 

กํอสร๎างศูนย๑ประชุม
หมูํบ๎าน จ านวน ๑ 
หลัง 

   100,000 
งบ ทต. 

กํอสร๎างศูนย๑
ประชุมหมูํบา๎น 
จ านวน ๑ หลัง 

มีศาลาที่
ประชุม
หมูํบ๎าน ท่ีมี
ความพร๎อม
ยิ่งข้ึน 

กองชําง 

๒๑ จัดท าปูายบอกเส๎นทาง และปูายถนนใน
ชุมชนตําง ๆ 

เพื่อเป็นการบอก
ทางไปสูํชุมชนตํางๆ 
ในเขตเทศบาลฯ 

ด าเนินการจัดท า
ปูายบอกทาง และ
ปูายถนน เส๎นทาง
ตําง ๆ ในเขต
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนปูาย มีปูายบอก
เส๎นทางสูํ
ชุมชน 

ส านักปลดั 

รวม 21 โครงการ - - 770,000 700,000 630,000 760,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ขับข่ีปลอดภัย ไร๎อุบัตเิหต ุ
 

เพื่อให๎ลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุบนท๎อง
ถนน 

จัดกิจกรรม จุดบริการ
เพื่อลดอุบัตเิหตุบน
ท๎องถนน 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรม 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

ส านักปลดั  

๒ ด าเนินกิจการอาสาสมัครปูองกันภยัฝุาย
พลเรือน ของเทศบาลเขาพระ     

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมในการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1) ฝึกอบรม หรือ 
ฝึกทบทวน อปพร.
จ านวน 1 ครั้ง/ป ี  
2) ตัดชุด อปพร. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวนครั้งการ
จัดกิจกรรม 

มีบุคลากร
พร๎อม
ชํวยเหลือเมื่อ
เกิดภัยตํางๆ 

ส านักปลดั  

๓ กิจกรรมวัน อปพร. ต าบลเขาพระ เพื่อให๎สมาชิก อปพร. 
มีกิจกรรมรํวมกัน 

จัดกิจกรรมวัน อปพร. 20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 

สมาชิก  
อปพร. มี
กิจกรรม
รํวมกัน 

ส านักปลดั  

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ เยาวชนอาสาปูองกันบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให๎ความรู๎แกํ
เด็ก/เยาวชนในการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และให๎ความรู๎ในการ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัยให๎กับเด็ก/
เยาวชน 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม
จ านวน ๑ ครั้ง 

เด็ก/เยาวชน
มีความรู๎ใน
การปูองกัน
บรรเทา    
สาธารณภัย 

ส านักปลดั 

๕ อบรมให๎ความรู๎แกํประชาชนและ
เยาวชนด๎านการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และภัยพิบัตติํางๆ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ในการปูองกัน   ภัย
พิบัติตํางๆ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให๎ความรู๎แกํ
ประชาชน และ
เยาวชนในการ
ปูองกันสาธารณะภัย 

๒0,000 
งบ ทต. 

๒0,000 
งบ ทต. 

๒0,000 
งบ ทต. 

๒0,000 
งบ ทต. 

จัดอบรม  
จ านวน 1 ครั้ง 

ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจในการ
ปูองกันภัย
พิบัติตํางๆ 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    212 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ติดตั้งกล๎องวงจรปดิ ในเขตต าบล  
เขาพระ 

เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย๑สิน 

จัดซื้อกล๎องวงจรปิด 
ติดตั้งตามจุดเสี่ยง ใน
หมูํบ๎าน   

200,000 
งบ ทต. 

100,000 
 งบ ทต. 

100,000 
 งบ ทต. 

100,000 
 งบ ทต. 

จ านวนกล๎อง 
วงจรปิด 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ส านักปลดั  

๗ ฝึกอบรมหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกูภ๎ัย 
(OTOS) 

เพื่อให๎ทีมกู๎ภัยได๎
ปฏิบัติงานเมื่อเกิด 
สาธารณภัย 

สํงบุคลากรเข๎าอบรม
ตามโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกูภ๎ัย 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การ
ปฏิบัติงาน
ของ 

  ทีมกู๎ภัยมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    213 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ อบรมอาสาสมัครเตือนภัย       
(มิสเตอร๑เตือนภัย) 

เพื่อให๎มีการปูองกัน
สาธารณภัยโดยอาศัย
ชุมชนเป็นฐาน 

จัดอบรมอาสาสมัคร
เตือนภัย จ านวน 1 
รุํน 

  20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การท างาน
ของมิสเตอร๑
เตือนภัยมี
ประสิทธิภา
พเพิ่มข้ึน 

ส านักปลดั  

๙ ปูองกันและแก๎ไขปัญหาอาชญากรรม  เพื่อสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต 
ทรัพย๑สิน 

จัดกิจกรรม/
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมปูองกันและ
แก๎ไขปัญหา
อาชญากรรม   

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละปญัหา
อาชญากรรม 
ลดลง 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิต 

ส านักปลดั  

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    214 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐ อบรมเชิงปฏิบัติการงานกลุํมชดุรกัษา
ความสงบหมูํบา๎น (ชรบ.) 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของ 
ชุด ชรบ. 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ให๎กับชุดรักษาความ
สงบหมูํบ๎าน (ชรบ.) 

  60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

การปฏิบัติงาน
ของชุด ชรบ.มี
ประสิทธิ 
ภาพสูงขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๑ จัดซื้อวัสดุ เพื่อกิจการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ให๎บริการด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดซื้อวัสดเุพื่อ
กิจการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

10,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

วัสดุ/ครุภณัฑ๑ มีวัสดุที่พร๎อม
ให๎บริการฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร (ม.11) เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน  

ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร จ านวน 1 
จุด 

   200,000 
งบ ทต. 

สัญญาณไฟ
จราจร 1 
จุด 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

๑๓ ติดตั้งกระจกโค๎งปูองกันอุบัติเหตทุาง
ถนน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน 
การสญัจรไปมา  

ติดตั้งกระจกโค๎งจุด
เสี่ยง/จดุตดัถนนท่ีมี
ความเสีย่งในพ้ืนท่ี
ต าบลเขาพระ 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

60,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กระจกโค๎ง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองชําง 

 
 
 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ กํอสร๎างอาคารศูนย๑ อปพร. จุดใหบ๎ริการ
ประชาชนพร๎อมตดิตั้งไฟสํองสวําง 
บริเวณสันเขื่อนคลองดินแดง 

เพื่อให๎บริการ
ประชาชนและเพิ่ม
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

กํอสร๎างอาคารจดุ
ให๎บริการประชาชน 
จ านวน 2 จุด 

  300,000  
งบ ทต. 

300,000  
งบ ทต. 

อาคารจุด
ให๎บริการ  
2 จุด 

มีอาคารที่
พร๎อม
ให๎บริการ
ประชาชน 

กองชําง 

รวม 14 โครงการ - - 490,000 480,000 860,000 970,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดการแขํงขันเดิน-วิ่งซุปเปอร๑มินิ
มาราธอน “พิปูนเนเจอร๑รัน”  (เล กลาง 
เขา) เพื่อการทํองเที่ยว 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว และการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแขํงขันวิ่งมินิ
มาราธอน ระยะทาง 
๑๐ กม. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
นักกีฬา/
นักทํองเที่ยว 

สามารถ
ประชาสมั 
พันธ๑การ
ทํองเที่ยว 
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

๒ จัดกิจกรรมสํงเสรมิการทํองเที่ยวบริเวณ
อํางเก็บน้ าคลองดินแดง 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรมการ
แขํงขันกีฬา หรือ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
สํงเสริมการ
ทํองเที่ยวอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 จ านวน
นักกีฬา/
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มี
นักทํองเที่ยว
เข๎ามา
ทํองเที่ยว
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ จัดท าปูายบอกเส๎นทาง และปูายถนนใน
ชุมชนตําง ๆ 

เพื่อเป็นการบอก
ทางไปสูํชุมชนตําง ๆ 
ในเขตเทศบาลฯ 

ด าเนินการจัดปูาย
บอกเส๎นทางตําง ๆ 
ในเขตเทศบาลเขา
พระ 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวนปูาย มีปูายบอก
เส๎นทางสูํ
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๔ ฝึกอบรมมัคคุเทศก๑  
 

สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

ฝึกอบรมมัคคุเทศก๑
น าเที่ยว 

   50,000 
งบ ทต. 

จ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

สร๎างรายได๎
จ า ก ก า ร
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

๕ ปรับปรุงพื้นที่เพ่ือจัดกิจกรรมตํางๆ  
(ม.๘) (โครงการอันดับ ๒ ปี ๖๔) 

เพื่อให๎มีพื้นท่ีส าหรับ
จัดกิจกรรมตํางๆ 

ด าเนินการปรับปรุง
พื้นที ่

   ๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

พื้นที่ได๎รับการ
ป รั บ ป รุ ง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

มีพื้นท่ีท า
กิจกรรม 
 

ส านักปลดั 

๖ สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ (ม.๘)  
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑ 

จัดกิจกรรมสํงเสริม
การทํองเที่ ยว เ ชิ ง
นิเวศน๑ 

   ๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ า น ว น
ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
กิจกรรม 

สร๎างรายได๎
จ า ก ก า ร
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณขอบอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง จากพื้นที่ ม.8 ถึง   ม.10 
ต.เขาพระ ให๎เป็นหาดทราย 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ธรรมชาติ 

ปรั บปรุ งภู มิ ทั ศน๑
บริเวณขอบอํางเก็บ
น้ า ค ล อ ง ดิ น แ ด ง 
จากพ้ืนท่ี ม.8 ถึง  
ม.10 ต.เขาพระ ให๎
เป็นหาดทราย 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
สถานท่ี
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ส า ม า ร ถ
ดึ ง ดู ด
นักทํองเที่ยว
ได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั 

๘ ปรับปรุงภูมิทัศน๑สถานที่สาธารณะเพื่อ
เป็นแหลํงทํองเที่ยวในต าบลเขาพระ 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

-ปรับปรุงภูมิทัศน๑ 2 
ข๎างถนน 
-ปรับปรุ งภูมิทัศน๑
บริเวณสันอํางเก็บ
น้ าคลองดินแดง 

50,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

70,000 
งบ ทต. 

 ร๎อยละของ
สถานท่ี
ทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีภูมิทัศน๑ท่ี
สวยงาม 

ส านักปลดั 

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ กํอสร๎างคํายพักแรมลูกเสือ เพื่อ เป็นการสร๎าง
สถานที่ส าหรับเข๎า
คํ า ยลู ก เ สื อ  และ
ประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวในพ้ืนท่ี 

สร๎ า งคํ า ยพักแรม
ลู ก เ สื อ บ ริ เ ว ณ
ด๎ านหลั งสัน เขื่ อน
อํางเก็บน้ าคลองดิน
แดง จ านวน 1 จุด 

   500,000 
งบ ทต. 

คํายพักแรม
ลูกเสือ  
1 แหํง 

มีสถานท่ีเข๎า
คํายพักแรม
ลูกเสือ และ
เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 

๑๐ สํงเสริมการทํองเที่ยวทางเท๎าหนานอียูง 
หมูํ 5 

เพื่อปรับปรุงเส๎นทาง
เดินเท๎าโบราณ เพื่อ
พัฒนาเป็นเส๎นทาง
การทํองเที่ยว 

เ ส๎ น ท า ง เ ดิ น เ ท๎ า
หนานอียูง 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

มีเส๎นทางเท๎า
เข๎าสูํแหลํง
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

๑๑ สร๎างลานน้ าเพื่อการทํองเที่ยวหมูํที่ 5 เพื่อพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

ด าเนินการกํอสร๎าง
ลานน้ า 

  1,500,000  
งบ ทต. 

1,500,000  
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

เป็นแหลํง
ทํองเที่ยวแหํง
ใหม ํ

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ สํงเสริมการทํองเที่ยว เพื่อให๎สํงเสรมิการ
ทํองเที่ยว 

จัดกิจกรรมสํงเสรมิ
การทํองเที่ยวใน
รูปแบบตําง ๆ 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

30,000 
งบ ทต. 

จ านวน
นักทํองเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้น 

นักทํองเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

๑๓ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑สถานท่ีทํองเที่ยวปลาย
คลองผวน (ม.8) 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑
บริเวณปลายคลอง
ผวน 

10,000 
งบทต. 

10,000 
งบทต. 

10,000 
งบทต. 

10,000 
งบทต. 

จ านวน
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

ดึงดูด
นักทํองเที่ยว
ได๎มากข้ึน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวบริเวณอํางเก็บน้ า
เหนือคลองดินแดง    

เพื่อพัฒนาเป็นแหลํง
ทํองเที่ยว 

1) สร๎างถนน คสล. 
สายสามแยกบ๎านนาย
เท่ียง ถึงหนานปลา 
2) สร๎างลานจอดรถ
บริเวณน้ าตกหนานปลา 
3) สร๎างทางเท๎า คสล. 
จากน้ าตกหนานปลา 
ถึงน้ าตกวังครก 
4) สร๎างเพิงพัก และ
ห๎องน้ าส าหรับ
นักทํองเท่ียวบริเวณ
น้ าตกวังครก และน้ าตก
หนานปลา 
5) จัดซ้ือเรือแคนู
ส าหรับลํองแกํง จ านวน 
20 ล า 

   1,000,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
นักทํองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 

สร๎างรายได๎
จากการ
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ จัดท าปูายสถานท่ีทํองเที่ยวตํางๆ ในเขต
ต าบลเขาพระเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให๎เป็นสากล
และเตรียมความ
พร๎อมสูํอาเซยีน 

ด าเนินการจัดท า
ปูายภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบอก
สถานท่ีทํองเที่ยวใน
ต าบลเขาพระ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนปูาย มีปูายบอก
ทางสถานท่ี
ทํองเที่ยว 

ส านักปลดั 

รวม 15 โครงการ - - 740,000 860,000 2,360,000 3,890,000 - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมสํงเสริมอาชีพให๎กลุํมอาชีพ 
ตํางๆ ในพ้ืนท่ีต าบลเขาพระ 

เ พื่ อ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
รวมกลุํมอาชีพ สร๎าง
รายได๎ให๎กับกลุํม 

สํงเสริมกลุํมอาชีพ
ตําง ๆ ภายในต าบล
เขาพระ 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

15,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํมที่
สนับสนุน 

มีอาชีพเสริม
เพิ่มรายได ๎

ส านักปลดั  

๒ ฝึกอบรมอาชีพให๎กับเยาวชน  เพื่อเพิ่มความรู๎และ
ความสามารถ 

อบรมอาชีพให๎กับ
กลุํมเยาวชน   เพื่อ
เ พิ่ ม ค ว า ม รู๎
ความสามารถ 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

ฝึกอบรม 
1 ครั้ง 

เยาวชนมี
ความรู๎
ความสามาร
ถเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

๓ สํงเสริมการผลติปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อสํงเสริมการใช๎
ปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยหมัก
ในภาคการเกษตร 

ฝึ ก อ บ ร ม / จั ด ซื้ อ
อุปกรณ๑/สํงเสริมกา
รํ ว ม ก ลุํ ม ผ ลิ ต ปุ๋ ย
อิ น ท รี ย๑  ชี ว ภ า พ
ใ ห๎ แ กํ เ ก ษ ต ร ก ร 
จ านวน 1  ครั้ง 

10,000 
   งบ ทต. 

10,000 
   งบ ทต. 

10,000 
   งบ ทต. 

10,000 
   งบ ทต. 

สํงเสริมการ
ผลิต 1 ครั้ง 

สํงเสริมการ
ใช๎ปุ๋ย
อินทรีย๑ 
ชีวภาพใน
ภาค
การเกษตร 

ส านักปลดั  

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ ด าเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ปลูกฝังจิตส านึกการ
ด าร ง ชีวิ ตตามหลั ก
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง  

อบรม/ประชุมช้ีแจง
การด ารงชีวิตตาม
ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี 
เข๎ารํวม 

สร๎าง
ภูมิคุ๎มกันท่ีดี
ในการด ารง
ชีพ 

ส านักปลดั 

๕ จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตจากกลุํม
อาชีพ 

ผลิตภณัฑ๑จากกลุํม
อาชีพตําง ๆ มีตลาด
รองรับ 

จั ด ตั้ ง ต ล า ด เ พื่ อ
รองรับผลผลิตทาง
การเกษตร 

   100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สร๎างรายได๎
ให๎แกํกลุํม
อาชีพ 

ส านักปลดั  

๖ สํงเสริมสนับสนุนดา๎นเศรษฐกิจ/
วิสาหกิจชุมชน ม.1 – ม.12 

สร๎างรายได๎ให๎แกํ
ประชาชนและชุมชนใน
ต าบลเขาพระ 

สนับสนุนด๎าน
เศรษฐกิจ/วสิาหกิจ
ชุมชน ม.1 – ม.12 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

๗ สํงเสริมอาชีพกลุํมเลี้ยงผึ้ง (ม.๖) 
(โครงการอันดับ ๓ ปี ๖๔) 

เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎กลุํม
เลี้ยงผึ้ง 

สํงเสริมอาชีพกลุํม
เลี้ยงผึ้ง 

   ๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวมฯ 

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ สํงเสริมเกษตรกรปลูกหญา๎เพื่อการค๎า เพื่อเพ่ิมรายได๎ให๎แกํ
เกษตรกร 

ให๎การสํงเสริมให๎
เกษตรกรปลูกหญ๎า
เพื่อการค๎า 

   30,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวมฯ 

เกษตรกร
ได๎รับ
ประโยชน๑
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  

๙ สํงเสริมเกษตรกรปลูกปาล๑มน้ ามัน สํงเสริมเกษตรกรปลูก
ปาล๑มน้ ามัน  

อบรมให๎ความรู๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
สนใจ 

   50,000 
งบ ทต. 

จ านวนกลุํม
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั  

๑๐ สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย๑
ถํายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร     
ต.เขาพระ 

การด าเนินงานของ
ศูนย๑ถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย๑
ถํายทอดเทคโนโลย-ี 
การเกษตร 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

จ านวน
เกษตรกรทีไ่ด๎
ประโยชน๑ 

เกษตรกร
ได๎รับ
ประโยชน๑มาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั  

 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑ แก๎ไขปัญหาที่ดินท ากินให๎แกรําษฎร สร๎างความมั่นคงด๎าน
อาชีพ 

สนับสนุนให๎
ประชาชนมีเอกสาร
สิทธ์ิในที่ดินท ากิน 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

ชุมชนมีราย 
ได๎มีชีวิตความ
เป็นอยูํดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๒ สํงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมํด๎าน
สหกรณ๑ให๎กับประชาชน 

เพื่อให๎มีการรวมกลุํม
ด าเนินงานด๎าน
สหกรณ๑ในพื้นที่ 

สํงเสริมและ
สนับสนุนการ
รวมกลุมํสหกรณ๑
ให๎กับประชาชนใน
พื้นที่ต าบลเขาพระ 

  20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

สนับสนุนการ
รวมกลุมํ     
 1 ครั้ง 

มีการรวมกลุํม
ด าเนินงาน
ด๎านสหกรณ๑
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 

รวม ๑๒ โครงการ - - 215,000 215,000 235,000 435,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   ด้านเศรษฐกิจ 
    4.3 แผนงานการพาณิชย์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ผันน้ ามาใช๎เพื่อการเกษตรจากต๎นน้ า
ห๎วยต๎นเหรียง ถึง บ๎านนายเจรญิ จันทร๑
ชุม  (ม.10) 
  

เพื่อให๎มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

ด าเนินการวางทํอสํง
น้ าเพื่อการเกษตร 
จากห๎วยต๎นเหรียง ถึง 
บ๎านนายเจรญิ จันทร๑
ชุม 

   200,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร 

ส านักปลดั 

๒ ผันน้ าจากอํางเก็บน้ าคลองดินแดงมาใช๎
ประโยชน๑ 

เพื่อให๎มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตรและเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

ด าเนินการวางทํอสํง
น้ าเพื่อการเกษตรจาก
อํางเก็บน้ าคลองดิน
แดงมายังพ้ืนท่ีต าบล
เขาพระและต าบล
ใกล๎เคียง 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบทต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบทต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบทต.  

๑๐๐,๐๐๐ 
งบทต.  

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร
และเพื่อการ
อุปโภค
บริโภค 

ส านักปลดั 

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

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ปลํอยพันธุ๑ปลาสูํแหลํงน้ าในชุมชน /อําง
เก็บน้ าคลองดินแดง 

เพื่อขยายพันธุ๑สัตว๑
น้ าในชุมชน/อํางเก็บ
น้ าคลองดินแดง 

ปลํอยพันธุ๑ปลาตําง 
ๆ  สูํ แ ห ลํ ง น้ า ใ น
ชุมชน/อํางเก็บน้ า
คลองดินแดง 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวนพันธุ๑
ปลา 

แหลํงน้ ามี
ความอุดม
สมบูรณ๑ มี
ปลาตาม
ฤดูกาล 

ส านักปลดั 

๒ กํอสร๎างฝายน้ าล๎น (ฝายมีชีวิต)  ม.1 – 
ม.12 

เพื่ อชะลอน้ าตาม
แหลํงน้ าตําง ๆ ใน
ฤดูแล๎ง 

กํอสร๎างฝายน้ าล๎น
(ฝายมี ชี วิต )  ตาม
แหลํงน้ าตําง ๆ  

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

จ านวน 
ฝายน้ าล๎น 

สามารถเก็บ
กักน้ าไว๎ใช๎
ตามฤดูกาล 

ส านักปลดั 

๓ กํอสร๎างแก๏สชีวภาพทดแทนพลังงาน 
(เน๎นวัดและโรงเรียนในต าบลเขาพระ) 

เพื่อลดพลังงานและ
ประหยัดคําใช๎จําย
ใ ห๎ กั บ วั ด แ ล ะ
โรงเรียน 

สร๎างโรงแก๏สชีวภาพ
ทดแทนพลังงาน 

   30,000 
งบ ทต. 

จ านวนวัด/
โรงเรียนทีเ่ข๎า
รํวมฯ 

ลดคําใช๎จําย
ให๎แกํวัด 
โรงเรียน 
และ
ครัวเรือน  

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการ รักน้ า รักปุา รักษาแผํนดิน เ พื่ อ อ นุ รั ก ษ๑
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ในพื้นที่ และเก็บกัก
น้ า ไ ว๎ ใ ช๎ ใ น ชํ ว ง
หน๎าแล๎ง 

ป ลู ก บ า รุ ง รั ก ษ า
ต๎นไม๎  และพัฒนา
แหลํงน้ าในพื้นที่ให๎มี
ลักษณะเป็นแก๎มลิง
ตามความเหมาะสม
ของพื้นที ่
 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

10,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

อนุรักษ๑  
ทรัพยากรธรรม
ชาติ มีน้ าไว๎ใช๎
ในฤดูแล๎ง 

ส านักปลดั 

๕ จัดท าแนวเขตอุทยานแหํงชาติปูองกัน
การบุกรุก 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกท าลายทรัพยากร 
ธ ร รม ช าติ ใ น เ ข ต
อุทยาน 

จั ด ท า แ น ว เ ข ต
อุทยานแหํงชาติเขา
หลวงให๎ชัดเจนเพื่อ
ปูองกันการบุกรุก
พื้นที่ปุา 

 200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

200,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละ 
การบุกรุก 
ที่ลดลง 

อนุรักษ๑
ธรรมชาตไิว๎
สืบไป 

ส านักปลดั 

๖ ฝึกอบรมการปูองกันไฟปุาในต าบล   
เขาพระ 

เพื่อปูองกันปัญหา
การเกิดไฟปุา 

จัดฝึกอบรม
หลักสตูรการปูองกัน
ไฟปุา 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
อบรมฯ 

ประชาชน
ได๎รับความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  ๕.  ยุทธศาสตร์   ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    5.1 แผนงานการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ อนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ าในอํางเก็บน้ าคลอง
ดินแดง 

เพื่อขยายพันธ๑สัตว๑
น้ าในอํางเก็บน้ า
คลองดินแดง  

-จัดท าเขตห๎ามจับ
สัตว๑น้ า 
-จัดหาสตัว๑น้ ามา
ปลํอย 
-จัดท าสถานท่ีให๎
อาหารสตัว๑น้ า 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

40,000 
งบ ทต. 

จ านวนสัตว๑น้ า 
ที่เพ่ิมขึ้น 

ชุมชนมีอาชีพ
เสรมิเพิ่ม
รายได ๎

ส านักปลดั  

๘ จัดท าแนวเขต (รังวัด) ที่ดิน
สาธารณประโยชน๑ในพื้นที่ต าบลเขาพระ 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
ท่ีสาธารณประโยชน๑ 

จัดท าแนวเขต
(รังวัด) ที่ดิน
สาธารณประโยชน๑ที่
ประชาชนใช๎รํวมกัน 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

80,000 
งบ ทต. 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีได๎
ประโยชน๑ 

ปูองกันการ
บุกรุกท่ี
สาธารณะ 

ส านักปลดั  
 

รวม 8 โครงการ - - 490,000 690,000 690,000 720,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาล เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

ฝึกอบรมให๎กับคณะ
ผู๎บริหาร,สมาชิก
สภา ทต.,พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ๎าง 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

๑00,000 
งบ ทต. 

จ านวนบุคลากร
ผู๎เข๎ารํวมฯ 

บุคลากรมีการ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  

๒ จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ของ
ส านักงาน 

เพื่อให๎มีสิ่งของ
เครื่องใช๎ที่พร๎อมแกํ
การปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช๎ตํางๆ ของ
ส านักงาน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนสิ่งของ
เครื่องใช๎ 

มีส่ิงของ
เครื่องใช๎ท่ี
พร๎อมแกํการ
ปฏิบัตงิาน 

ส านักปลดั 

๓ 
 
 

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและวิทยุ  มีระบบไฟฟูาและ
ครุภณัฑ๑ไฟฟูาวิทยุที่
พร๎อมแกํการใช๎งาน 

จัดซื้อวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
ไฟฟูาและวิทย ุ

มีวัสดุที่พร๎อม
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน และงานครัว ส าหรับ
ส านักงาน ทต.เขาพระ 

เพื่อให๎มีวัสดุงาน
บ๎านและงานครัวที่
พร๎อมแกํการใช๎งาน 

จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน
และงานครัว 

20,000 
 งบ ทต.. 

20,000 
 งบ ทต.. 

20,000 
 งบ ทต.. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

วัสดุงานบ๎าน
และงานครัว 

มีวัสดุงาน
บ๎านงานครัว
ที่พร๎อมแกํ
การใช๎งาน 

ส านักปลดั  

๕ จัดซื้อวัสดุกํอสร๎างในการซํอมแซม 
ติดตั้งหรือปรับปรุง สิ่งกํอสร๎าง และพัสดุ
ของเทศบาล 

เพื่อให๎มีวัสดุกํอสร๎าง
ไว๎ใช๎ในการปฏิบัติงาน
ด๎านการโยธา 

 จัดซื้อวัสดุที่เกีย่วกับ
งานชําง เชํน 
ปูนซีเมนต๑ ทราย หิน 
ทํอประปา สวําน
ไฟฟูา ประแจ   
บล็อกชุด ชุดบล็อก ฯ 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

50,000 
งบ ทต. 

วัสดุกํอสร๎าง มีวัสดุกํอสร๎าง
ที่พร๎อมใน
การ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง  

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ซํอมแซมครภุณัฑ๑เครื่องใช๎ส านักงาน มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎ส านักงานท่ี
พร๎อมแกํการ 
ใช๎งาน 

ด าเนินการซํอมแซม
ปรับปรุงครภุัณฑ๑ 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

20,000 
งบ ทต. 

ครุภณัฑ๑ มีครุภณัฑ๑และ
เครื่องใช๎
ส านักงานท่ี
พร๎อมแกํการ
ใช๎งาน 

ส านักปลดั  

๗ กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค๑บริเวณ
ส านักงานเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การจัดกิจกรรม
ตํางๆ  
 

ด าเนินการกํอสร๎าง
อาคาร
เอนกประสงค๑ 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

300,000 
งบ ทต. 

อาคาร
เอนกประสงค๑ 

มีอาคาร
เอนกประสงค๑ 

ส านักปลดั 

๘ บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อใช๎บริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม  

จํายคําบริการด๎าน
โทรคมนาคม ระบบ
อินเตอร๑เนต และคาํ
สื่อสารอื่นๆ ฯลฯ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละของ
คําบริการ 

เพื่อความ
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ จัดซื้อเต็นท๑ โต๏ะ เก๎าอ้ีและเครื่องขยาย
เสียง ส าหรับใช๎ในราชการฯ 

เพื่อใช๎ในการจัด
กิจกรรมตํางๆของ 
เทศบาล 

จัดซื้อเต็นท๑ เก๎าอี้
และเครื่องขยาย
เสียง 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนการ
จัดซื้อฯ 

ลดคําใช๎จําย
ในการจัด
กิจกรรม
ตํางๆ 

ส านักปลดั 

๑๐ ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาล เพื่ออ านวยความ
สะดวกแกผํู๎ที่มา
ติดตํอราชการ 

ด าเนินการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาล 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ความพร๎อม
ของส านักงาน 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

๑๑ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร๑ เพื่อไว๎ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร๑ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

วัสดุ
คอมพิวเตอร๑ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎มีสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตรีตาม
กฏหมายก าหนด 

ด าเนินการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี
ต าบลเขาพระ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนสมาชิก
สภาเทศบาล
และ
นายกเทศมนตรี 
 

มีสมาชิกสภา
เทศบาลและ
นายกเทศ 
มนตรีตาม
กฏหมาย
ก าหนด 

ส านักปลดั 

๑๓ โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
ระหวํางผู๎บริหารกบั
ประชาชนและน า
บริการดา๎นตํางๆไป
บริการประชาชน 

เทศบาลลงพื้นที่
พบปะกับประชาชน
ในชุมชนตําง ๆ ของ
ต าบลเขาพระ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ประชาชนท่ี
เข๎ารํวม
กิจกรรม 

เป็นการสร๎าง
ความสัมพันธ๑
อันดีระหวําง
ประชาชนกับ
เทศบาล 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ พัฒนาระบบข๎อมูลต าบล TCNAP 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อเตรียมความใน
การจัดท าระบบ
ข๎อมูลต าบล TCNAP 

ด าเนินการจัดฝึกอบ
บุคลากร เจ๎าหน๎าที่ 
คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา และ
เจ๎าหน๎าท่ีที่เกี่ยวข๎อง
ในการจัดเก็บข๎อมลู
ฯ 

   50,000 
สสส. 

ความรู๎ความ
เ ข๎ า ใ จ ข อ ง
เจ๎ าหน๎ าที่  ฯ 
เพิ่มขึ้น 

บุ ค ล า ก ร 
เ จ๎ า ห น๎ า ที่ 
ค ณ ะ ผู๎
บ ริ ก า ร 
สมาชิกสภา
แ ล ะ
เจ๎าหน๎าที่ที่
เกี่ ยวข๎องมี
ความเข๎าใจ
และมีความ
พร๎อมฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณส านักงาน
เทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน๑และสร๎าง
บรรยากาศที่ดีใน
การติดตํอราชการ 

ด าเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน๑บรเิวณ
ส านักงานเทศบาล
ต าบลเขาพระ 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

100,000 
งบ ทต. 

ความสวยงาม 
นํ า ใ ช๎บริ การ
ของส านักงาน 

การ
ปฏิบัติงาน
ราชการมี
ประสิทธิ 
ภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖ จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย๑สิน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได ๎

จัดท าโครงการ
ส ารวจข๎อมลูเพื่อ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย๑สิน  

๑0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

ร๎อยละการ
จัดเก็บฯ 
เพิ่มขึ้น 

สามารถ
จัดเก็บรายได๎
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

๑๗ จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช๎ตํางๆ ของ
ส านักงาน 

เพื่อให๎มีสิ่งของ
เครื่องใช๎ตํางๆ ไว๎ใช๎
ในการปฏิบัติงาน 

มีสิ่งของเครื่องใช๎
ส านักงาน 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนสิ่งของ
เครื่องใช๎ 

มีสิ่งของ
เครื่องใช๎ที่
พร๎อมแกํการ
ใช๎งาน 

กองคลัง 

๑๘ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร๑ เพื่อไว๎ใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร๑ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
คอมพิวเตอร๑ 

การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป) 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ โครงการประชาสมัพันธ๑กิจกรรมของ
เทศบาล 

เพื่อประชาสมัพันธ๑
กิจกรรมของ
เทศบาล 

๑.จัดท าเอกสาร
เผยแพรํ
ประชาสมัพันธ๑
กิจกรรมของ
เทศบาล 
๒.จัดกิจกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชน 
๓.จัดรถ
ประชาสมัพันธ๑
เคลื่อนที ่

๑๐0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

๑0,000 
งบ ทต. 

จ านวน
กิจกรรมที่
ประชา 
สัมพันธ๑ 

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
ขําวสารที่ถูก 
ต๎องชัดเจน 

ส านักปลดั 

รวม 19 โครงการ - - 1,340,000 1,250,000 1,250,000 1,300,000 - - - 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ การบ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน 
วัสดุ ครภุัณฑ๑ของ ศพด. 

เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมทรัพย๑สิน 
วัสดุ ครภุัณฑ๑ของ 
ศพด. 

บ ารุงรักษาและ
ซํอมแซมทรัพย๑สิน 
วัสดุ ครภุัณฑ๑ของ 
ศพด. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ความส าเร็จ
ของการ
บ ารุงรักษา
และซํอมแซม 

ทรัพย๑สิน 
วัสดุ 
ครุภณัฑ๑ของ 
ศพด.ไดร๎ับ
การ
บ ารุงรักษา
และ
ซํอมแซม 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจ๎างเหมาบุคลากรสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 

เพื่อให๎การบริหาร
ของ ศพด. เป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

จ๎างเหมาผู๎ชํวยเหลือ
ผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ท าความ
สะอาด ผู๎ประกอบ
อาหาร ฯลฯ 

๒๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๒๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๒๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๒๘๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

จ านวนคนที่
ได๎รับการจ๎าง
เหมาสนับสนุน
การจัดการ
เรียนการสอน 

การบริหาร
จัดการของ 
ศพด.เป็นไป
ด๎วยความ
เรียบร๎อย  

ส านักปลดั 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให๎ครูผู๎ดูแลเด็ก
และบุคลากร
ทางการศึกษาและผู๎
ที่เกี่ยวข๎องทุกคน
ได๎รับการพัฒนา 

บุคลากรไดร๎ับการ
พัฒนาอยํางน๎อย  ปี
ละ๑  ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 

จ านวน
บุคลากรที่
ได๎รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

บุคลากร
ได๎รับความรู๎
และน ามา
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนให๎มี
คุณภาพ 

ส านักปลดั 

๔ จัดซื้อวัสดุงานบ๎านและงานครัว ส าหรับ 
ศพด.สังกัดเทศบาลต าบลเขาพระ 

เพื่อให๎มีวัสดุงาน
บ๎านและงานครัวที่
พร๎อมและเพียงพอ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุงานบ๎าน
และงานครัว 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 
 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

 
 

จ านวนวัสดุ
งานบ๎านและ
งานครัวที่
จัดซื้อ 

มีวัสดุงาน
บ๎านงานครัว
ที่พร๎อมและ
เพียงพอ 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 380,000 380,000 380,000 380,000 - - - 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    243 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร๑หรือการแพทย๑ เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร๑หรือ
การแพทย๑ไว๎ใช๎ใน
การปฏิบัติงานตํางๆ 

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร๑
หรือการแพทย๑ 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
วิทยาศาสตร๑
หรือ
การแพทย๑ที่มี
การจัดซื้อ 

มีวัสดุ
วิทยาศาสตร๑
หรือ
การแพทย๑ที่
พร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    244 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน 
ครุภณัฑ๑ตํางๆ  

เพื่อใหม๎ีครุภณัฑ๑
ทรัพย๑สินที่พร๎อมแกํ
การใช๎งาน 

ด าเนินการซํอมแซม
บ ารุงรักษาทรัพย๑สิน
และครภุณัฑ๑ตํางๆ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนครั้งใน
การซํอมแซม 

มีครุภณัฑ๑ที่
พร๎อมแกํ
การใช๎งาน 

กองชําง 

๒ จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร๑ เพื่อให๎มีวัสดุ
คอมพิวเตอร๑ที่พร๎อม
ในการใช๎ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร๑ 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
คอมพิวเตอร๑ที่
จัดซื้อ 

มีวัสดุ
คอมพิวเตอร๑
ที่พร๎อมใน
การ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

๓ บ ารุงรักษาและซํอมแซมทรัพย๑สิน
สิ่งกํอสร๎างของเทศบาล 

เพื่อใหม๎ีทรัพย๑สิน
สิ่งกํอสร๎างที่พร๎อม
แกํการใช๎งาน 

ด าเนินการซํอมแซม
ทรัพย๑สินสิ่งกํอสร๎าง 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนครั้งท่ี
ซํอมแซม 

มีทรัพย๑สิน
สิ่งกํอสร๎างที่
พร๎อมแกํ
การใช๎งาน 

กองชําง 

 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    245 | ห น้ า  

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ จัดซื้อวัสด/ุอุปกรณ๑ตํางๆ ส าหรับงาน
ชําง 

เพื่อให๎มีวัสดุ 
อุปกรณ๑ตํางๆที่
พร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

ด าเนินการจัดซื้อ
วัสดุ อุปกรณ๑ 
ส าหรับงานชําง   

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนวัสดุ
อุปกรณ๑ที่
จัดซื้อ 

มีวัสดุ
อุปกรณ๑ที่
พร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

กองชําง 

รวม 4 โครงการ - - 500,000 500,000 500,000 500,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    246 | ห น้ า  

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ : การบริหารเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมมาภิบาล 
    6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ เสวนาประชาคมเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อจัดท าแผน
ชุมชน/แผนพัฒนา
ท๎องถิ่นเทศบาล   
จัดเวทีประชาคม
หมูํบ๎าน/ต าบล 
จัดเก็บข๎อมลูพื้นฐาน
ของเทศบาลส าหรับ
จัดท าแผน ฯลฯ 

จัดท าแผนชุมชน/
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
เทศบาล  จัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน/
ต าบล จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐานของเทศบาล
ส าหรับจัดท าแผน 
ฯลฯ 

๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

แผนพัฒนา
ท๎องถิ่น
เทศบาล  

ภาค
ประชาชน 
มีความ
เข๎มแข็ง 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนอาหาร
กลางวันให๎กับ
นักเรียนในโรงเรียน
ในเขตต าบลเขาพระ 

เพื่อเสรมิสร๎างการ
พัฒนาการเจรญิเติบโต
และการเรียนรู๎ของเด็ก 

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ครบตามจ านวน 

๔,๑๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๑๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๑๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔,๑๔๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนเด็กท่ี
ได๎รับอาหาร
กลางวัน 

ส านักปลดั สามารถ
เสรมิสร๎าง
การเจรญิ
เติบ 
โตและ
พัฒนาการ
ของเด็ก 

โรงเรียน
ในเขต
ต าบลเขา
พระ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ สํงเสริมความเป็น
เลิศดา๎นดนตรี 
โรงเรียนวดัหน๎าเขา 

เพื่อสํงเสริมความเป็น
เลิศทางด๎านดนตรสีากล 

จัดซื้อเครื่องดนตรีวง
ดุริยางค๑ จ านวน  1 ชุด 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

50,000  
งบ ทต. 

เครื่องดนตรี
วงดุริยางค๑  
จ านวน 1 ชุด 

ส านักปลดั นักเรียนมีความ
เป็นเลิศ
ทางด๎านดนตรี
สากล 

ร.ร.วัด
หน๎าเขา 

๓ พัฒนาสมรรถนะ
เยาวชนต าบลเขา
พระ 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
เยาวชนต าบลเขาพระ
ในด๎านตํางๆ 

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะเยาวชนใน
ด๎านตํางๆ  

๒๐,๐๐๐  
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐  
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐  
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐  
งบ ทต. 

จัดกิจกรรม
จ านวน ๑ 
ครั้ง 

ส านักปลดั เยาวชนไดร๎ับ
การพัฒนา
สมรรถนะ
สามารถ
น ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน
ได ๎

ร.ร.พิ
ปูนสังฆ
รักษ๑
ประชา
อุทิศ 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ โครงการเลี้ยงไกไํข ํ เพื่อดูแลนักเรียนให๎
ได๎รับสารอาหารอยําง
เพียงพอตามวัย 
ปลอดภัยจากสารพิษ 
นักเรียนได๎รับความรู๎
สามารถไปประกอบ
อาชีพได๎สอดคล๎องกับ
นโยบายสถานศึกษา
พอเพียง  

กํอสร๎างโรงเรือนเพื่อ
เลี้ยงไกไํขํ จ านวน ๒๐๐ 
ตัว 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

โรงเรือน ส านักปลดั นักเรียนได๎รับ
สารอาหาร
อยํางเพียงพอ
ตามวัย และ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพได๎ 

ร.ร.จุฬา
ภรณ๑
พิชญาคาร 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ โครงการเห็ดนางฟูา
สร๎างอาชีพ 

เพื่อดูแลนักเรียนให๎
ได๎รับสารอาหารอยําง
เพียงพอตามวัย 
นักเรียนได๎รับความรู๎
สามารถไปประกอบ
อาชีพได๎สอดคล๎องกับ
นโยบายสถานศึกษา
พอเพียง  

ด าเนินการกํอสร๎าง
โรงเรือนพร๎อมอุปกรณ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

โรงเรือน ส านักปลดั นักเรียนได๎รับ
สารอาหาร
อยํางเพียงพอ
ตามวัย และ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพได๎ 

ร.ร.จุฬา
ภรณ๑
พิชญาคาร 

รวม 5 โครงการ - - 4,414,000 4,414,000 4,414,000 4,414,000 - - - - 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสาธารณสุข  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ พัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน 

เพื่อให๎หมูํบ๎านชุมชนมี
สํวนรํวมในการปูองกัน 
ดูแลรักษาสุขภาพ 

อุดหนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมูํบ๎านในกิจกรรม
ปูองกันโรคและพัฒนา
ศักยภาพอสม. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนครัวเรือน
ที่ให๎ข๎อมูลฯ 

ส านักปลัด ประชาชน
มีการ
ปูองกัน
และดูแล
สุขภาพ 

กลุํมอสม.
หมูํที่ ๑ – 
๑๒ 

รวม 1 โครงการ - - 120,000 120,000 120,000 120,000 - --  - 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.3 แผนงานงบกลาง  . 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบล    
เขาพระ 

เพื่อเป็นกองทุนปูองกัน 
ดูแล รักษาสุขภาพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

สมทบงบประมาณให๎แกํ
ก อ งทุ นห ลั ก ปร ะกั น
สุ ข ภ า พ ด า เ นิ น ก า ร
บริหารจัดการกองทุน 

๑๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

สนับสนุน
กองทุนฯ 
จ านวน ๑ ครั้ง 

ส านักปลดั ประชาชน
ในพื้นที่
ได๎รับการ
ดูแล
สุขภาพ
อยําง
ทั่วถึง 

๑.หนํวยบริการ
หรือสถาน
บริการ หรือ
หนํวยงานสา
ธารณ 
สุขในพื้นท่ี 
๒.กลุํมองค๑กร
ประชาชนหรือ
หนํวยงานอื่นใน
พื้นท่ี 
๓.ศูนย๑เด็กเล็ก
หรือศูนย๑ช่ืออื่น , 
ศูนย๑พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิตผู๎สูงอายุ
และคนพิการ
หรือศูนย๑ช่ืออื่น 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.3 แผนงานงบกลาง  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(KPI) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ สํงเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชน
เทศบาลต าบลเขา
พระ 

เพื่อให๎แตํละชุมชนใน
ต าบลเขาพระได๎รบั
สวัสดิการชุมชนอยําง
ทั่วถึง 

สมทบเงินกองทุน
สํงเสริมสวสัดิการชุมชน 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนสมาชิก ส านักปลดั ประชาชน
ในพื้นที่
ได๎รับ
สวัสดิการ
อยําง
ทั่วถึง 

กองทุน
สํงเสริม
สวัสดิการ
ชุมชน 

รวม 2 โครงการ - - 290,000 290,000 290,000 290,000 - - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    254 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดงานประเพณีบญุ
สารทเดือนสิบ 
 

เพื่ ออนุรั กษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

จัดงานประเพณี 
บุญสารทเดือนสิบ 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ส านักปลดั สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพิ
ปูน 

๒ จัดงานประเพณี
มาฆบูชาแหํผา๎ขึ้น
ธาตุ 
 

เพื่ ออนุรั กษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

จั ด ง า น ป ร ะ เ พ ณี
มาฆบูชาแหํผ๎าขึ้นธาตุ 

๖,๐๐๐  
งบ ทต. 

๖,๐๐๐  
งบ ทต. 

๖,๐๐๐  
งบ ทต. 

๖,๐๐๐  
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ส านักปลดั สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพิ
ปูน 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    255 | ห น้ า  

 

 
 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  . 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ จัดงานรัฐพิธี เพื่อน๎อมร าลึกถึงสถาบัน
พระมหากษตัริย๑ที่มตีํอ
ประชาชน 

จัดงานรัฐพิธี ๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ส านักปลดั เกิดความ
จงรักภักดี
ตํอสถาบัน
พระมหาก
ษัตริย๑ 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพิ
ปูน 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    256 | ห น้ า  

 

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  . 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ จัดงานประเพณี
ตํางๆ ของท๎องถิ่น 
ในต าบลเขาพระ 
 

เพื่ ออนุรั กษ๑ประเพณี
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 

อุดหนุนหมูํบ๎านตาม
โ ค ร ง ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีตํางๆ เ ชํน 
วันสงกรานต๑ วันลอย
กระทง งานท าบุญเชิง
ภู เ ข า พ ร ะ  ง า น
ประเพณี ชักพระบก 
ตกแตํงเรือพนมพระ 
ง า น เ ดื อ น สิ บ  วั น
ส าคัญทางศาสนาอื่นๆ 
เป็นต๎น 

๘๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๘๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๘๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๘๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ส านักปลดั สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท๎องถิ่นไว๎
ได ๎

คณะกรรม
การของ
หมูํบ๎าน
ตํางๆ ใน
ต าบลเขา
พระ 

รวม 4 โครงการ - - 136,000 136,000 136,000 136,000 - - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    257 | ห น้ า  

 

 
 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข้งชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ แผนปฏิบัติการตํอสู๎
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดปราบปรามผู๎มี
อิทธิพลและจัด
ระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการประจ าป ี

เพื่อปูองกันและจัด
ระเบียบสังคมในพ้ืนท่ี
อ าเภอพิปูน 

จัดกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการฯ 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละผู๎มีอิทธิพล
ลดลง 

ส านักปลดั สร๎างความ
เข๎มแข็งใน
ชุมชน 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอพิ
ปูน 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - - 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    258 | ห น้ า  

 

 
 

 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๖.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล 
    6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่ขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงและพัฒนา
ศูนย๑รวมขําวสาร
การจัดซื้อจดัจ๎าง
ของหนํวยการ
บริหารราชการ
ราชการสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อบริการข๎อมลู
ข๎าวสารแกํประชาชน 

สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย๑ข๎อมลู
ขําวสารให๎กับองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

การสนับสนุน  
๑ ครั้ง/ป ี

ส านักปลดั ประชาชน
รับรู๎
ขําวสาร
มากขึ้น 

ทต.พิปูน 

รวม 1 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    259 | ห น้ า  

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กํอสร๎างสะพานคสล.ข๎ามแมํน้ าตาปี จุด
ระหวําง ม.๖ ต.เขาพระ , ม.๔ ต.กะทูน 
และ ม.๓ ต.ควนกลาง (ม.๖)  (เสนอ 
คกก.ประสานแผนระดับอ าเภอ อนัดับ ๑) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพานคสล. 
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 
๔ เมตร ยาว ๖๓ 
เมตร รายละเอียด
ตามมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ สะพานคสล.
ยาว ๖๓ เมตร 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

อบจ. 

 
 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    260 | ห น้ า  

 

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ กํอสร๎างสะพานคสล.ข๎ามแมํน้ าตาปี จุด
ระหวําง ม.๔ ต.เขาพระ กับ ม.๖ ต.พิปูน 
(ม.๔) 

เพื่อให๎การคมนาคม
ขนสํงมีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพานคสล. 
ขนาดผิวจราจรกว๎าง 
๔ เมตร ยาว ๖๓ 
เมตร รายละเอียด
ตามมาตรฐาน
กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ สะพานคสล.
ยาว ๖๓ เมตร 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

อบจ. 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    261 | ห น้ า  

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากหัวสะพาน
บ๎านห๎วยคุณขอบอํางเก็บน้ าคลองดิน
แดง ถึง หัวสะพาน ม.๑๐  
(ม.๕)  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง ๒,๐๐๐ 
ม. 

 ๒ ล๎านบาท 
 

๒ ล๎านบาท 
 

๒ ล๎านบาท 
 

ขยายเขตไฟฟูา 
๒,๐๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

อบจ. 

๔ ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากหัวสะพาน
บ๎านห๎วยท๎อน ถึง บ๎าน 
นายบุญประสพ รยิาพันธ๑ (ม.๑๐)  

เพื่อให๎ประชาชนมี
ไฟฟูาฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

ขยายเขตไฟฟูา
ระยะทาง ๔,๐๐๐ 
ม. 

 ๔ ล๎านบาท 
 

๔ ล๎านบาท 
 

๔ ล๎านบาท 
 

ขยายเขตไฟฟูา 
๔,๐๐๐ ม. 

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 

อบจ. 

๕ กํอสร๎างสะพานลอยข๎ามถนน บริเวณ
หน๎าโรงเรียนวัดหน๎าเขา มายัง สนง.ทต.
เขาพระ (ม.1) (โครงการอันดับ ๑ ปี 
๖๒) 

เพื่อความปลอดภัย
แกํผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 

กํอสร๎างสะพานลอย
ข๎ามถนน บริเวณ
หน๎าโรงเรียนวัดหน๎า
เขามายัง สนง.ทต.
เขาพระ 

 500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

สะพานลอย 
จ านวน 1 แหํง 

มีสะพานลอย
ข๎ามถนนตาม
มาตรฐาน 

อบจ. 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ กํอสร๎างคูระบายน้ าจากร.ร.วดั
หน๎าเขา ถึง คลองดินแดง (ม.๑)  

เพื่อให๎การ
ระบายน้ าได๎
สะดวกยิ่งข้ึน 

กํอสร๎างคูระบายน้ า 
คสล. ระยะทางประมาณ 
๗๐๐ ม. 

 ๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

คูระบาย
น้ าคสล.
ระยะทาง
ประมาณ  
๗๐๐ ม. 

การ
ระบายน้ า
ได๎สะดวก
ยิ่งข้ึน 

อบจ, 

๗ กํอสร๎างสะพาน คสล. ข๎ามแมํ
น้ าตาปี (คลองระแนะ) เชื่อม
ระหวําง หมูํที่ 7  ต.เขาพระ 
กับ หมูํที่ ๑ ต.พิปูน  (ม.7) 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํง   
มีความสะดวก 

กํอสร๎างสะพานคสล. ขนาด
ผิวจราจรกว๎าง ๔ เมตร ยาว 
๖๓ เมตร รายละเอียดตาม
มาตรฐานกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

 ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ ๒,๘๖๙,๐๐๐ สะพานค
สล.ยาว ๖๓ 
เมตร 

การ
คมนาคม
ขนสํงมี
ความ
สะดวก 

อบจ. 

รวม 7 โครงการ - - 5,738,000 15,907,000 15,907,000 15,907,000 - - - 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๒.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
     ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานประเพณีชักพระ
บกและนมสัการพระใหญ ํ

เพื่ออนุรักษ๑
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท๎องถิ่น
ให๎คงอยู ํ

จัดกิจกรรมชักพระบกและ
นมัสการพระใหญํอ าเภอพิปูน
ประจ าป ี

๑๔๖,๔๐๐ ๑๔๖,๔๐๐ ๑๔๖,๔๐๐ ๑๔๖,๔๐๐ จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

สามารถ
อนุรักษ๑
วัฒนธรรม
และ
ประเพณี
ท๎องถิ่น 

อบจ. 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๒.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
     ๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ โครงการกํอสร๎างสนามกีฬา
ประจ าต าบลเขาพระ (หมูํที่ ๑๑ 
ต.เขาพระ) 

เพื่อสํงเสริมการ
เลํนกีฬาและออก
ก าลังกายให๎กับ
ประชาชน 

กํอสร๎างสนามกีฬาพร๎อมอัฒ
จรรย๑ตามแบบมาตรฐานของ
อบจ. 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ สนามกีฬา
หมูํบ๎าน 

ประชาชนมี
สถานท่ีออก
ก าลังกาย
ท าให๎
สุขภาพ
แข็งแรง 

อบจ. 

รวม 2 โครงการ - - 5,146,400 5,146,400 5,146,400 5,146,400 - - - 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานธรรมมะ ธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๔.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ๔.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการจดัการแขํงขันเดิน –วิ่ง 
ซุปเปอร๑มินมิาราธอน “พิปูนเน
เจอร๑รัน” (เล กลาง เขา) เพื่อการ
ทํองเที่ยว 

เพื่อสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวและการ
ออกก าลังกาย 

จัดการแขํงขันวิ่งมินิมาราธอน 
ระยะทาง ๑๐ กม. 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวน
นักกีฬา/
นักทํองเที่ยว 

สามารถ
ประชาสัมพันธ๑
การทํองเท่ียว
ในพื้นท่ี 

 

อบจ. 

รวม 1 โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ - - - 

 

 

 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    266 | ห น้ า  

 

 
 
 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการซํอมแซมและปรบัปรุง
ถนนสาย ๔๑๘๙ จากต าบลเขา
พระ อ.พิปูน – ถนนลาดยาง
อ าเภอนบพิต่ า 

เพื่อให๎การ
คมนาคมขนสํงมี
ความสะดวก 

บูรณะซํอมแซม/กํอสร๎าง
ถนนลาดยางกว๎าง ๖ เมตร 
ยาว ๒๐ กิโลเมตร 

๘๐ ล๎านบาท ๘๐ ล๎านบาท ๘๐ ล๎านบาท ๘๐ ล๎านบาท ถนนได๎
ซํอมแซมและ
ปรับปรุง 
ระยะทาง 

การคมนาคม
ขนสํงมีความ
สะดวก 

กรมทางหลวง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๕ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    267 | ห น้ า  

 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ : บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๑.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การเคหะ และชุมชน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒ วางทํอน้ าขนาดใหญํจากอําง
เก็บน้ าคลองดนิแดงและอาํง
เก็บน้ าคลองกะทนูให๎ทั่วถึงทุก
หมํูบ๎าน ต าบลในพื้นที่
อ าเภอพิปูน 

เพื่อให๎มีน้ าไว๎
ใช๎ใน
การเกษตรและ
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

ด าเนินการวางทํอน้ าขนาด
ใหญํจากอํางเก็บน้ าคลอง
ดินแดงและอาํงเก็บน้ า
คลองกะทูนมายังทุก
หมํูบ๎านทุกต าบลในพื้นที่
อ าเภอพิปูน 

๖๐๐ ร๎อย 
ล๎านบาท 

๖๐๐ ร๎อย 
ล๎านบาท 

๖๐๐ ร๎อย 
ล๎านบาท 

๖๐๐ ร๎อย 
ล๎านบาท 

จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได๎รับ
ประโยชน๑ 

มีน้ าไว๎ใช๎ใน
การเกษตร
และการ
อุปโภค
บริโภค 

กรม
ชลประทาน 

รวม 2 โครงการ - - 600 
 ล้านบาท 

600 
 ล้านบาท 

600  
ล้านบาท 

600  
ล้านบาท 

- - - 

 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๕ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    268 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ๒.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ประกันสุขภาพการศึกษา ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดทต.เขาพระ 

เพื่อประกัน
คุณภาพ
การศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดทต.
เขาพระ 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กผํานการ
ตรวจการประเมินคณุภาพ
การศึกษา 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ศพด.
สังกัดทต.
เขาพระผําน
การประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา 

ศพด.มีการ
จัดการสอน
ที่มีคุณภาพ 

ส านักปลดั 

๒ ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร
ให๎เหมาะสมกับ
การเรียนรู๎ใน
ปัจจุบนั 

ด าเนินการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย 

มีหลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัยที่
เหมาะสม
กับการ
เรียนรู๎ใน
ปัจจุบนั 

ส านักปลัด 

แบบ ผ. ๐๖ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    269 | ห น้ า  

 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ จัดท า/ปรับปรุงแผนพฒันา
การศึกษาสี่ป ี

เพื่อให๎
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปีมี
ความ
สอดคล๎องกับ
หลักสูตร
แกนกลาง 

ด าเนินการจัดท า/ปรับปรุง
แผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ี

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ร๎อยละ
ความส าเร็จ
การจัดท า/
ปรับปรุง
แผนพัฒนา
การศึกษาสี่
ปี 

แผนพัฒนา
การศึกษาสี่
ปีมีความ
สอดคล๎อง
กับ
หลักสูตร
แกนกลาง 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 9,000 9,000 9,000 9,000 - - - 
 

 

 

แบบ ผ. ๐๖ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ ถึง 256๔) 

ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
เทศบาลต าบลเขาพระ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ : พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง ม่ันคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ : การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  2.  ยุทธศาสตร์   การพัฒนาคนและสังคม 
    2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ พัฒนาศักยภาพแกนน าเยาวชน 
และชุมชนท๎องถิ่น (สสส.) 

เพื่อเสรมิสร๎าง
สุขภาวะเด็ก 
เยาวชน และ
ครอบครัว ให๎
เป็นผู๎น าและลด
ปัจจัยเสี่ยง
ทางด๎านสุขภาพ 

จัดกิจกรรมสร๎างสุขภาวะ
แกนน าเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรม 

ปัจจัยเสี่ยง
ทางด๎าน
สุขภาพใน
เด็ก เยาวชน 
และ
ครอบครัว 
ลดน๎อยลง 
 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ - - 10,000 10,000 10,000 10,000 - - - 
 

 

แบบ ผ. ๐๖ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ/
ทดแทนครุภณัเกําที่
ช ารุด 

 

จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อม
กระจก จ านวน ๓ ตัว 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๑๖,๗๗๐ 
งบ ทต. 

๑๖,๗๗๐ 
งบ ทต. 

๑๖,๗๗๐ 
งบ ทต. 

๑๖,๗๗๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั) 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ/
ทดแทนครุภณัเกําที่
ช ารุด 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๔ ตัวรายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด        

๑๐,๗๖๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๗๖๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๗๖๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๗๖๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั  

๓ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อจัดเก็บเอกสาร
ตํางๆ ของส านักปลดั 

ด าเนินการจัดซื้อตูเ๎หล็ก ๒ 
บาน (มอก.) จ านวน ๒ ตู๎ 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด          

๑๑,๐๐0 
งบ ทต. 

๑๑,๐๐0 
งบ ทต. 

๑๑,๐๐0 
งบ ทต. 

๑๑,๐๐0 
งบ ทต. 

ส านักปลดั  

 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในการจัดเก็บ
ฎีกาและเอกสาร
ตํางๆ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร๎อย
และปลอดภัย 

จัดซื้อตู๎เหล็ก ๒ บาน (มอก.) 
จ านวน ๕ ตู๎ รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด          

๒๗,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๒๗,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๒๗,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๒๗,๕๐๐ 
งบ ทต. 

กองคลัง 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ/ทดแทน
ครุภณัฑ๑เกําที่ช ารดุ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๒ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด          

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

กองคลัง 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ทดแทน
ครุภณัฑ๑เกําที่ช ารดุ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๒ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด          

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ทดแทน
ครุภณัฑ๑เกําที่ช ารดุ 

จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อม
กระจก จ านวน ๓ ตัว 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๑๑,๑๘๐ 
งบ ทต. 

๑๑,๑๘๐ 
งบ ทต. 

๑๑,๑๘๐ 
งบ ทต. 

๑๑,๑๘๐ 
งบ ทต. 

กองคลัง 

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในศูนย๑ข๎อมูล
บุคลากรท๎องถิ่น
แหํงชาติบันทึกข๎อมูล
บุคลากร และใช๎ใน
การปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑ ICT             

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

(งานบุคคล) 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ จ านวน ๒ 
เครื่อง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑ ICT 

๑๕,8๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,8๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,8๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,8๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด 
(งานบุคคล/
งานวิเคราะห๑/
งานนักจัดการ
งานท่ัวไป 

10 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภันฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในการปูองกัน
และบรรเทาภัยแล๎ง 

จัดซื้อถังน้ าพลาสติก  จ านวน 
๗ ใบ รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๔๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๔๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานปูองกัน) 

11 แผนการรักษาความสงบ
ภายใน 

คําครุภันฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อใช๎ในการ
ปฏิบัติงานด๎านการ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดซื้อวิทยุ ระบบ vhf/fm 
ชนิดมือถือ ๕ วัตต๑       
จ านวน ๔ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๓๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานปูองกัน) 

 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

12 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อใช๎ในการบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่ต.เขาพระ 

จัดซื้อเรือท๎องแบนไฟเบอร๑
กลาสพร๎อมเครื่องหางยาว 
จ านวน ๑ ล า รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๙๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(งานปูองกัน) 

13 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อใช๎ในการบรรเทาสา
ธารณภัยในพื้นที่ต.เขาพระ 

จัดซื้อเรือไฟเบอร๑กลาสพร๎อม
เครื่องหางยาว จ านวน ๔ ล า 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๒๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(งานปูองกัน) 

14 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใว๎ใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑ ICT              

   ๑๖,๐๐๐ 

 

ส านักปลัด  
(งาน
การศึกษา) 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

15 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดทต.เขาพระ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ๑ จ านวน ๒ 
เครื่อง รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑ ICT 

 ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ๑๕,๘๐๐ ส านักปลัด
(ศพด.
สังกัดทต.เขา
พระ 

16 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โมษณา
และเผยแพร ํ

เพื่อใช๎เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอนของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทํุง
รํอน 

จัดซื้อ เครื่องเลํน VCD  
จ านวน ๓ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๙,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(ศพด.
สังกัดทต.
เขาพระ) 

17 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ/ทดแทนครุภณัฑ๑
เกําที่ช ารุด 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๑๒ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด          

๓๒,๒๘๐ 
งบ ทต. 

๓๒,๒๘๐ 
งบ ทต. 

๓๒,๒๘๐ 
งบ ทต. 

๓๒,๒๘๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(ศพด.
สังกัดทต.
เขาพระ) 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

18 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อระบายอากาศและลด
ความร๎อนในห๎องเรียน 

จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จ านวน 
๕ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

  ๖,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๖,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(ศพด.
สังกัดทต.
เขาพระ) 

19 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อม
กระจก จ านวน ๑ ตัว 
รายละเอียดตามมาตฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

 ๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั 

(งาน
การศึกษา) 

20 แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑งานบ๎าน
งานครัว 

เพื่อส าหรับล๎างจาน/ล๎าง
ผักผลไม๎ ฯลฯ (อาคารทรง
งาน) 

จัดซื้อซิงค๑ล๎างจานสเตน
เลสพร๎อมอุปกรณ๑ จ านวน ๑ 
ชุด รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(ศพด.บ๎าน
จุฬาภรณ๑
พัฒนา ๒) 

 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑โมษณาและ
เผยแพร ํ

เพื่อใช๎เป็นสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
บ๎านทํุงรํอน 

จัดซื้อโทรทัศน๑ แอล อี ดี  
จ านวน ๓ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐนครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ๕๑,๐๐๐ ส านักปลัด
(ศพด.บ๎านทํุง
รํอน) 

๒๒ แผนงานการศึกษา คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อระบายอากาศและ
ลดความร๎อนใน
ห๎องเรียน 

จัดซื้อพัดลมติดเพดาน จ านวน 
๑๐ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ท๎องตลาด 

  ๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕,๐๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลดั
(ศพด.
สังกัดทต.
เขาพระ) 

23 แผนงานเคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อม
กระจก จ านวน ๑ ตัว 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๕,590 
งบ ทต. 

๕,590 
งบ ทต. 

๕,590 
งบ ทต. 

๕,590 
งบ ทต. 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

24 แผนงานเคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๑ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๒,๖๙๐ 
งบ ทต. 

๒,๖๙๐ 
งบ ทต. 

๒,๖๙๐ 
งบ ทต. 

๒,๖๙๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

25 แผนงานเคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูา 
จ านวน ๑ เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑ ICT 

๓,๒๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๒๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๒๐๐ 
งบ ทต. 

๓,๒๐๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

26 แผนงานเคหะและชุมชน คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เพื่อใช๎ในการปฏิบัติงาน
ราชการ 

 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑ ICT 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. ๐๘ 



 

 

แผนพัฒนา 4 ป ี(๒๕๖1 – ๒๕๖4)    280 | ห น้ า  

 

 
 

 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

27 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ/ทดแทนครุภณัฑ๑
ที่ช ารุด 

จัดซื้อโต๏ะท างานเหล็กพร๎อม
กระจก จ านวน ๑ ตัว 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑/ตามท๎องตลาด 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๙๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

28 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ/ทดแทนครุภณัฑ๑
ที่ช ารุด 

จัดซื้อเก๎าอ้ีส านักงาน จ านวน 
๒ ตัว รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

๕,๓๘๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

29 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑ส านักงาน เพื่อใช๎ในการจัดเก็บ
เอกสารตํางๆ เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร๎อยและ
ปลอดภัย 

จัดซื้อตู๎เหล็ก ๒ บาน (มอก.) 
จ านวน ๑ ตู๎ รายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด          

๕,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๐๐ 
งบ ทต. 

๕,๕๐๐ 
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

30 แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

คําครุภณัฑ๑ 

 

ครุภณัฑ๑
คอมพิวเตอร๑ 

เพื่อใช๎ในการปฏิบัติ
ราชการ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร๑
โน๏ตบุ๏ค จ านวน ๑ เครื่อง 
รายละเอียดตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ๑ ICT 

  ๒๑,๐๐๐  
งบ ทต. 

๒๑,๐๐๐  
งบ ทต. 

ส านักปลัด  
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

31 แผนงานการพาณิชย๑ คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑การเกษตร เพื่อใช๎สูบน้ าในระบบการ
ผลิตน้ าประปา 

จัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาล ขนาด 
๑.๕ แรงม๎า พร๎อมตูค๎วบคุม 
จ านวน ๒ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑/ราคา
ตามท๎องตลาด 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๗๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

32 แผนงานการพาณิชย๑ คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑การเกษตร เพื่อใช๎สูบน้ าในระบบการ
ผลิตน้ าประปา 

จัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาล ขนาด 
๒ แรงม๎า พร๎อมตู๎ควบคุม 
จ านวน ๓ เครื่อง รายละเอียด
ตามมาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๕๐,๐๐๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

แบบ ผ. ๐๘ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลเขาพระ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 25๖1 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

33 แผนงานการพาณิชย๑ คําครุภณัฑ๑ ครุภณัฑ๑การเกษตร เพื่อใช๎สูบน้ าในระบบการ
ผลิตน้ าประปา 

จัดซื้อชุดปั๊มน้ าบาดาลขนาด ๓ 
แรงม๎า พร๎อมตู๎ควบคุม จ านวน 
๒ เครื่องรายละเอียดตาม
มาตรฐานครุภณัฑ๑/ตาม
ท๎องตลาด 

๑๑๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๑๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๑๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

๑๑๔,๐๐๐ 
งบ ทต. 

กองชําง 

 รวม 904,000 925,390 967,390 983,390  

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๘ 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมนิผล 

1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต๎องด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น  จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต๎อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง ด าเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ๑การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่เทศบาลต าบล ได๎ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

เทศบาลต าบลให๎บรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต๎องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท า
แผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข๎อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการ
จัดท าแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข๎อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู๎ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต๎องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภา
ท๎องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  พร๎อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนใน
ท๎องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห๎าวันนับแตํวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลําวและต๎องปิดประกาศไว๎เป็น
ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสามสิบวันโดยอยํางน๎อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแบบที่  ๓/๑   
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร๑ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  

ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น) 

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การวัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลต าบลใช๎การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที ่ ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบล 

แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตํอการให๎บริการ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎องผํานกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุํงยากมากข้ึน 
๓. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได๎ยากและ

บางเรื่องอาจท าไมํได๎ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช๎แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีและให๎มีความสอดคล๎องกัน   

2. การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพั 

3. ฒนาถิ่นสี่ปี  
4. ควรเรํงรัดให๎มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎สามารถ

ด าเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น   
5. เทศบาลต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตํละด๎านที่

จะต๎องด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม  โอนลด  โอนตั้งจํายรายการใหมํ 
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