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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้ยกเลิก “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”
และ“แผนพัฒนาสามปี” โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับแรก เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564)ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์
ในครั้งนี้    ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล    คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลต าบล          
บ้านสิงห์และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ทุก ๆ  ท่าน  ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนครั้งนี้ 
ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านสิงห์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ฉบับนี้
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์และเกิดประโยชน์กับประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานส าคัญ 
ของเทศบาลต าบลบ้านสงิห์ 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 
 

1. สภาพทั่วไป 
 

1.1 ลักษณะที่ตั้ง 
 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโพธาราม ประมาณ  5 กิโลเมตร มีขนาดพ้ืนที่ 
18,732.25 ไร่ (29.97 ตารางกิโลเมตร)  ต าบลบ้านสิงห์ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล           
บ้านสิงห์  เมื่อวันที่  2  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2538 และได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  8  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2548  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  การบริหารงานมีอิสระ
และคล่องตัวมากขึ้น    เทศบาลต าบลบ้านสิงห์เห็นความส าคัญของการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 

ปัจจุบันส านักงานเทศบาลต าบลบ้านสิงห์    ตั้งอยู่เลขที่  222  หมู่  4  ต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอ        
โพธาราม  จังหวัดราชบุรี      

 
 
 
 
 

 
 
 

ตราสัญลักษณ์ประจ าเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 

 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์      มีตราเครื่องหมายเป็นรูปสิงห์   อยู่ใต้จั่วบ้านทรงไทย  ล้อมรอบด้วยลาย
กนกในกรอบวงกลม  และมีรูปครึ่งวงกลมล้อมเข้าหากันภายในมีตัวอักษรเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ด้านบน   และ 
จังหวัดราชบุรีอยู่ด้านล่าง 
 
 

1.2 อาณาเขตติดต่อ   
 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับต าบลบ้านฆ้อง  และอ าเภอโพธาราม 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลบ้านไร่ อ าเภอด าเนินสะดวก  ต าบลสามเรือน   

อ าเภอเมืองราชบุรี   และต าบลดอนทราย  อ าเภอโพธาราม 
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับต าบลวัดแก้ว  อ าเภอบางแพ 
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับต าบลคลองข่อย  ต าบลคลองตาคตและต าบลเจ็ดเสมียน   

อ าเภอโพธาราม 
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1.3  ภูมิประเทศ 
        สภาพพ้ืนที่ทั่วไปของต าบลบ้านสิงห์  มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม  เป็นแอ่งกระทะซึ่งเกิด
จากอิทธิพลของแม่น้ าแม่กลองและแม่น้ านครชัยศรี พ้ืนที่มีลักษณะลาดเทเล็กน้อย  ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียว
เหมาะส าหรับการท านา  ท าไร่ไม้ผล  ไม้ยืนต้น   ต าบลบ้านสิงห์อยู่ในเขตชลประทาน    โครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย   มีคลองส่งน้ าและบ ารุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย   มีคลองส่งน้ าจ านวน   4   เส้น   มีคลอง
ธรรมชาติ และคลองเล็กๆจ านวนมาก  ท าให้เกษตรกรมีน้ าใช้ตลอดปี 
 
 

1.4   ประชากรและจ านวนหมู่บ้าน 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  มีประชากรทั้งสิ้น 12,138 คน  เป็นชาย 5,788 คน เป็นหญิง 

6,350  คน   มีจ านวนครัวเรือน 4,208  ครอบครัว  
 
 

 (สถิติส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านสิงห์   ณ  เดือนธันวาคม  2559) 
 

 

หมู่บ้าน ชื่อผู้น าชุมชน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 1  บ้านบางกะโด ผู้ใหญ่จักรพงษ์     มะลิพันธ์ 218 334 358 692 
หมู่ที่ 2  บ้านบางกะโด ผู้ใหญ่ธนัท          บุญณรงค ์ 404 629 622 1,251 
หมูท่ี่ 3  บ้านหนองอ้อ ผู้ใหญ่โสภณ        ทองขาว 444  696 729 1,425 
หมู่ที่ 4  บ้านสิงห์ ผู้ใหญ่ณัฐทยา      หนูนันท์ 645 572 673 1,245 
หมู่ที่ 5  บ้านสิงห์ ผู้ใหญ่สมบัติ        สธุาพจน์ 369 395 471 866 
หมู่ที่ 6  บ้านด่าน ผู้ใหญ่เฉลิมพล     สุภาพพรชัย 650 747 804 1,551 
หมู่ที่ 7  บ้านก าแพงเหนือ ผู้ใหญ่ชยาทิต      ทองศรี 229 414 484 898 
หมู่ที่ 8  บ้านก าแพงใต้ ผู้ใหญ่ยุทธพงษ์    วรรณดี 291 488 534 1,016 
หมู่ที่ 9  บ้านโรงหีบ ก านันประมวล     ลิ่มก าปั่นทอง 267 459 513 972 
หมู่ที่ 10บ้านน้ าหัก ผู้ใหญ่พรทิพย์      อัตพลวานิช 459 694 780 1,474 
หมู่ที่ 11บ้านดอนโพ ผู้ใหญ่สุวรรณ       จิอู ๋ 94 128 101 229 
หมู่ที่ 12บ้านทุ่ง ผู้ใหญ่อ าไพ         อ่อนละมัย 136 216 262 478 

 
หมู่ที่ 1 บ้านบางกะโด   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  898 ไร่ 
หมู่ที่ 2 บ้านบางกะโด   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น           1,171 ไร่ 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองอ้อ   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  950 ไร่ 
หมู่ที่ 4 บ้านสิงห์   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  820 ไร่ 
หมู่ที่ 5 บ้านสิงห์    มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  850 ไร่ 
หมู่ที่ 6 บ้านด่าน   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น           1,100 ไร่ 
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หมู่ที่ 7 บ้านก าแพงเหนือ   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น           1,200   ไร่ 
 หมู่ที่ 8 บ้านก าแพงใต้   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  485 ไร่ 

หมู่ที่ 9 บ้านโรงหีบ   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  450 ไร่ 
หมู่ที ่10 บ้านน้ าหัก   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  980 ไร่ 
หมู่ที่ 11 บ้านดอนโพธิ์   มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  830 ไร่ 
หมู่ที่ 12 บ้านทุ่ง    มีพ้ืนที่ของหมู่บ้านทั้งสิ้น  615 ไร่ 

      
 

2.   ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
2.1  การคมนาคม  การจราจร 

      การคมนาคมติดต่อระหว่าง ต าบล  อ าเภอ และจังหวัด  การคมนาคมไปมาสะดวก ด้วย 4   เส้นทาง
คมนาคมท่ีส าคัญ คือ  

       1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4   ซึ่งเป็นถนนสายประธานเชื่อมการคมนาคมระหว่างกรุงเทพฯ 
ผ่านจังหวัดนครปฐม , ต าบลบ้านสิงห์ , จังหวัดราชบุรี สู่จังหวัดต่าง ๆ ทางภาคใต้ 

       2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3335 , แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  ทางฝั่งตะวันออก ผ่าน
หมู่ที่ 4  บ้านสิงห์ , หมู่ที่ 3  บ้านหนองอ้อ  และหมู่ที่ 1  บ้านบางกระโด  ไปแยกหัวโพ  อ าเภอบางแพ   สภาพ
ผิวจราจรลาดยาง ขนาดผิวจราจร   6  เมตร 

       3. ถนนสายรองและสายย่อยเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลต่าง ๆ สภาพถนนโดยทั่วไปส่วนใหญ่
ลาดยางแต่ขนาดผิวจราจรค่อนข้างแคบ มีสภาพช ารุดเป็นบางช่วง บางสายยังเป็นถนนลูกรังและช ารุดเป็นหลุมบ่อ 
       ลักษณะการเชื่อมโยงระบบถนนสายต่างๆในพ้ืนที่  เป็นไปตามลักษณะแปลงที่นาและสวน  ท าให้เกิด
ถนนลักษณะคดเค้ียวและสับสน  เกิดเป็นพื้นที่ท่ีไม่เป็นระเบียบ 

       ส าหรับการให้บริการด้านขนส่งมวลชน  มีรถประจ าทางให้บริการรับ – ส่งระหว่างจังหวัดโดยใช้
เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ได้แก่  รถประจ าทางกรุงเทพฯ - ราชบุรี, กรุงเทพ - เพชรบุรี, ราชบุรี – 
กาญจนบุรี  เป็นต้น   นอกจากนี้ยังมีรถสองแถวให้บริการจากต าบลไปอ าเภอโพธาราม    ส าหรับรถที่ให้บริการ
ระหว่างหมู่บ้านภายในต าบล   มีเพียงรถจักรยานยนต์รับจ้าง   เนื่องจากประชาชนนิยมใช้รถยนต์ส่วนตัว 

 

2. 2  การประปา 
        มีการประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที ่ 4 , 5 และ  6  หมู่ที่ 3,8,9,10 บางส่วน) 
 และมีการประปาหมู่บ้าน  จ านวน  9  แห่ง 
-  สถานที่ตั้ง  ณ โรงเรียนวัดบางกะโด                 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่1 
-  สถานที่ตั้ง  ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 2        ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่2 
-  สถานที่ตั้ง  ณ  บริเวณวัดหนองอ้อ                 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่3 
-  สถานที่ตั้ง  ณ สถานีอนามัยบ้านสิงห์                 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่7 
-  สถานที่ตั้ง  ณ  บริเวณด้านหน้าที่ท าการก านันต าบลบ้านสิงห์     1 แห่ง 
   และบริเวณใกล้สะพาน คลองชลประทาน หมู่ที่ 8      ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่8 
-  สถานที่ตั้ง  ณ บริเวณหน้าบ้านนายจุมพล  เต่านารี และบริเวณไร่ดง        
               ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ  หมู่ที ่9 
-  สถานที่ตั้ง  ณ บริเวณทุ่งหนองศาลา กับบริเวณหน้าบ้านนายไพฑูรย์ อัตพลวนิช  
   และฝั่งหนองศาลา            ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ หมู่ที ่ 10 
-  สถานที่ตั้ง  ณ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 11      ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ หมู่ที ่11 
-  สถานที่ตั้ง  ณ บริเวณหน้าศูนย์เกษตร                 ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ หมู่ที ่12 
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2.3  การโทรคมนาคม 
       มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  ของบริษัท ที ที แอนด์ที  จ ากัด (มหาชน)    จ านวน   27  ตู้ 

-  สถานที่ตั้ง   สี่แยกวัดก าแพงใต้ จ านวน   1   ตู้        -  จุดตรวจ ต.บ้านสิงห์          จ านวน   1   ตู้ 
-  สถานที่ตั้ง   ตลาดนัดบ้านสิงห์ จ านวน   6   ตู้        -  บ้านบางกะโด  ม.  1         จ านวน   2   ตู้ 
-  สถานที่ตั้ง   ซุ้มวัดก าแพงใต ้ จ านวน   1   ตู้        -  บ้านบางกะโด  ม.  2         จ านวน   2   ตู้ 
-  สถานที่ตั้ง   วัดก าแพงเหนือ จ านวน   5   ตู้        -  หน้าห้องเช่าเจ๊ระเบียบ ม. 9  จ านวน   1  ตู้ 
-  สถานที่ตั้ง   ศาลาก าแพงเหนือ จ านวน   1   ตู้        -  สถานที่ตั้ง   บ้านหนองอ้อ     จ านวน   2  ตู้ 
-  สถานที่ตั้ง   หน้า ทต.บ้านสิงห์ จ านวน   3   ตู้        -  สถานที่ตั้ง   ปากซอยน้ าหัก   จ านวน   2  ตู้ 
 
 
 
 

3.  ด้านเศรษฐกิจ 
3.1  การเกษตร 
       ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ประกอบอาชีพแตกต่างกันไป    ตามสภาพพ้ืนที่ในแต่ละ

หมู่   ซึ่งโดยทั่ว ๆไป   ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก  และมีการ
รวมกลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ท าตุ๊กตาผ้าส่งออกจ าหน่าย และเปดดร้านจ าหน่ายในเขตต าบล
บ้านสิงห์ 

3.2  การอุตสาหกรรม 
        -  ปั๊มน้ ามัน  2   แห่ง     ปั๊มลอย       20    แห่ง 

                   -  โรงงานผลิตแอสฟัลท์ติก   1   แห่ง 
                   -  โรงงานผลิตตุ๊กตา    32 แห่ง 
                   -  ตลาดสด (ประจ า) “ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์(ตลาดนัดคลองหมาเน่า)” 1  แห่ง 
4.  ด้านสังคม 

4.1  การศึกษา 
        เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ มีโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  
 จ านวน 4  แห่ง    ดังนี้ 

โรงเรียน สังกัด 
ตั้งอยู่ 
หมู่ที่ 

เปิดสอนระดบั จ านวนครู 
จ านวน 
นักเรียน 

1.โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (สพฐ.) 4 อนุบาล-ม.3  32 497 
2.โรงเรียนวัดบางกะโด (สพฐ.) 1 อนุบาล-ป.6 6 117 
3.โรงเรียนวัดหนองอ้อ (สพฐ.) 3 อนุบาล-ป.6 8 153 
4.โรงเรียนวัดก าแพงใต้ (สพฐ.) 9 อนุบาล-ป.6 9 139 

 

                    โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  1  แห่ง  คือ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม  ในด้านการศึกษา
นั้น  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เด็กท่ีได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตลอดจนด้านคุณธรรม
และจริยธรรม  และส่งเสริมการศึกษาทางด้านสันทนาการให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติเป็นที่ปรารถนาของผู้ปกครอง 
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4.2  การสาธารณสุข 
                     เทศบาลต าบลบ้านสิงห์   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   2   แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านบางกะโดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสิงห์ การสาธารณสุขจึงไม่ค่อยจะมีปัญหา
มากนัก เพราะเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ได้พยายามที่จะพัฒนาในด้านนี้อย่างดีที่สุด 

 

ชื่อหน่วยงาน สังกัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 
จ านวนข้าราชการ 

พนักงาน 
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านสิงห์ 

สาธารณสุข อ.โพธาราม 6 5 

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านบางกะโด 

สาธารณสุข อ.โพธาราม 1 5 

 
 

4.3  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

                     -  สถานีต ารวจชุมชน   มีจ านวน     1    แห่ง 
                        สถานที่ตั้ง  หมู่ที ่  5  ต าบลบ้านสิงห์   อ าเภอโพธาราม   จังหวัดราชบุรี 

 

4.4  สถาบันและองค์กรศาสนา 
       มีวัดและส านักปฏิบัติธรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสิงห์ จ านวน  6 แห่ง ดังนี้ 
 
 

ชื่อวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ จ านวนภิกษุ จ านวนสามเณร 

1. วัดบ้านสิงห์ 4 15 - 
2. วัดหนองอ้อ 3 4   - 
3. วัดบางกะโด 1 14 - 
4. วัดก าแพงเหนือ 6 13 - 
5. วัดก าแพงใต้ 9 10 - 
6. ส านักสงฆ์ฟ้ืนธรรมสถาพร 6 5   - 

  
 

5.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

        เทศบาลต าบลบ้านสิงห์    มีกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่ที่  4  บ้านสิงห์  
หมู่ที่ 5 บ้านสิงห์  หมู่ที่  6  บ้านด่าน  หมู่ที่  7  บ้านก าแพงเหนือ  หมู่ที่  9 บ้านโรงหีบ   หมู่ที่  10  บ้านน้ าหัก   
หมู่ที่   11 บ้านดอนโพ  โดยให้ความสนใจในการท ากิจกรรมปุ๋ยหมัก   สร้างเตาเผาขยะ   การปรับปรุงคุณภาพ
น้ าในคลอง  การขุดลอกคลอง    และปลูกต้นไม้ริมคลอง  ท าให้ชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ร่มรื่นและประชาชนมี
สุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี   ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากไม่ได้มีการป้องกันและแก้ไขในอนาคต   ย่อมท าให้ชุมชนที่มีสภาพ
น่าอยู่กลายเป็นชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่น่าอยู่   ประชาชนจะมีสุขภาพไม่ดี เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ จะต้องเร่ง
ด าเนินการดูแลท้องถิ่นให้มีความอยู่ดีกินดี  สภาพแวดล้อมดี โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการรักษา
ความสะอาดสถานที่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดล้อมชุมชน 
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6.  การเมืองและการบริหาร 
6.1 ศักยภาพของเทศบาลต าบล 

6.1.1  บุคลากร จ านวน  186  คน  พนักงานเทศบาล จ านวน 39 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่  ธันวาคม  2559) 
 

ส านักปลัด จ านวน     51       คน 
- พนักงานเทศบาล  จ านวน          16 คน 
- ลูกจ้างประจ า   จ านวน            1 คน 
- พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  5 คน 
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน          10 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน          19 คน 
กองคลัง  จ านวน    15     คน 
- พนักงานเทศบาล  จ านวน   7 คน 
- พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน   1 คน 
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน   1 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน            6 คน 
 

กองช่าง  จ านวน    31      คน 
- พนักงานเทศบาล  จ านวน   6 คน 
- พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน   3 คน 
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน    3 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน          19 คน 
 

กองการศึกษา  จ านวน      29      คน 
- พนักงานเทศบาล  จ านวน  5 คน 
- ข้าราชการครู   จ านวน  4 คน 
- พนักงานจ้าง(ภารกิจ)  จ านวน  1 คน 
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน  3 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน          16 คน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จ านวน       60      คน 
- พนักงานเทศบาล  จ านวน  5 คน 
- ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2 คน 
- พนักงานจ้าง(ทั่วไป)  จ านวน          21 คน 
- พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน          32 คน 

                6.1.2  คณะผู้บริหาร 
 

1.  นางพิศสุดา   ลิ่มก าปั่นทอง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านสิงห์ 
2.  นายวาสนา   ทองขาว  รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 1 
3.  นายสมบัติ   ปุยงาม  รองนายกเทศมนตรี  คนที่ 2 

  4.  นางสาวอรุณลักษณ์  จรูญหนูหริ่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5.  นายสิทธิกร   พัฒนาผดุงวิทยา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
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 6.1.3 สภาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 

1.  นายไพศาล  ตปสีโล  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
2.  นายสุชาติ  เต็มปรีชา รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
3.  นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ  เลขานุการสภา ฯ 
4.  นายเพทาย  เฟ่ืองศิลา สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
5.  นายอ านวย  เย็นหลวง สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
6.  นายสหรัช  ชะนิ่ม  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
7.  นางอุษา  รัตนมุง  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
8.  นายยอด  ก าแพงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
9.  นายอานนท์  คนทัด  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 1 
10. นายธงชัย  เดชธนู  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 2 
11. นายเกษม  สายพงษ์พรรณ สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 2 
12. นายสันต์  มุกดา  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 2 
13. นายสมยงค์  ฮวดมา  สมาชิกสภาเทศบาล    เขต 2 
 

6.1.4  หน่วยเลือกตั้ง  แบ่งเป็น    2   เขต   รวมจ านวน  17  หน่วย 
 

(1) เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 

  หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1  สถานที่เลือกตั้ง   โรงเรียนวัดบางกะโด 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที ่2  สถานที่เลือกตั้ง   ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 2 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที ่2  สถานที่เลือกตั้ง   ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 2 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที ่3  สถานที่เลือกตั้ง   ศาลาอเนกประสงค์(หลวงปู่หลิว) 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที ่3  สถานที่เลือกตั้ง   ศาลาอเนกประสงค์(หลวงปู่หลิว) 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที ่4  สถานที่เลือกตั้ง   เต็นท์บริเวณลานวัดบ้านสิงห์ 
       หนว่ยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที ่4  สถานที่เลือกตั้ง   เต็นท์บริเวณลานวัดบ้านสิงห์ 

                            หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที่ 5  สถานที่เลือกตั้ง   เต็นทห์น้าประตูน้ าคลองชลประทาน ม.5 
                            หน่วยเลือกตั้งที่ 9 หมู่ที่ 11 สถานที่เลือกตั้ง   ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 11 
 

(2) เขตเลือกตั้งท่ี 2 
       หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที ่6 สถานที่เลือกตั้ง     ศาลาการเปรียญวัดก าแพงเหนือ 

         หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที ่6 สถานที่เลือกตั้ง     ศาลาการเปรียญวัดก าแพงเหนือ 
         หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที ่7 สถานที่เลือกตั้ง     ร้านค้าชุมชน หมู่  7   
                            หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 8 สถานที่เลือกตั้ง     ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 8        
         หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที ่9 สถานที่เลือกตั้ง     ศาลาอเนกประสงค์วัดก าแพงใต้  
         หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที ่10 สถานที่เลือกตั้ง   ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 10 
         หน่วยเลือกตั้งที่ 7 หมู่ที ่10  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 10 (เต็นท์) 
         หน่วยเลือกตั้งที่ 8 หมู่ที ่12  สถานที่เลือกตั้ง  ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ 12 
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       6.1.5  รายรับและรายจ่ายของเทศบาลต าบล 

      การบริหารรายรับและรายจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง 
 

รายรับจริง ประจ าปี 2557 ประจ าปี 2558 ประจ าปี  2559 ประจ าปี  2560 

หมวดภาษีอากร 788,881.45 1,172,408.18 1,095,000.00 1,225,000 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

797,276.00 657,946.00 575,000.00 
625,600 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 714,720.48 655,331.78 650.000.00 725,000 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และกิจการพาณิชย ์

1,420,525.00 1,408,480.00 1,400,000.00 
1,400,000 

หมวดเงนิอุดหนุน 19,589,976.00 19,655,621.00 20,200,000.00 19,000,000 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 177,826.80 224,656.80 160,000.00 4,095,600 
หมวดภาษีจัดสรร 40,807,240.72 40,857,587.44 40,920,000.00 41,170,000 
รวมรายรบัทั้งส้ิน 64,296,446.45 64,632,031.20 65,000,000.00 84,000,000 

รายจ่ายจริง ประจ าปี 2557 ประจ าปี 2558 ประจ าปี  2559 ประจ าปี  2560 

หมวดงบกลาง 3,040,000.00 4,118,264.95 4,255,00.00 21,846,100 
2รายจ่ายประจ า 46,768,700.00 46,158,862.00 53,018,000.00 52,271,000 
รายจ่ายเพื่อการลงทุน 6,335,300.00 9,293,298.69 7,727,000.00 9,882,900 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 56,144,000.00 59,570,425.64 65,000,000.00 84,000,000 

 
6.2  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

 
       พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์      ประชากรในต าบลมีการประกอบอาชีพแตกต่างกันไปตาม

สภาพพ้ืนที่ในแต่ละหมู่   ซึ่งโดยทั่วไป   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์เป็น
หลัก  และมีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน ท าตุ๊กตาผ้าส่งออกจ าหน่าย และเปดดร้าน
จ าหน่ายในพ้ืนที่    นอกจากนี้ต าบลบ้านสิงห์ ยังมีตลาดกลาง แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรที่หมู่ 5   “ตลาด
นัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์” 

 
 

********************************************************** 
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ส่วนที่  2 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

 
     

1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2557-2560 
   1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็น
กรอบในการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน ดังนี้ 

ตารางแสดง  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2557 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนา
สามป ี

โครงการที่
ด าเนินการ
(น าไปปฏิบัติ) 

เงินสะสม เงิน
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

54 9 1 - 3,083,500 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

26 3 - - 1,302,000 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

38 5 - - 1,995,000 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

18 8 - - 9,962,100 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดบริการดา้นสาธารณสุข 

24 5 - - 1,270,965 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

26 3 1 - 4,543,187 

๗.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบรหิาร และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

39 2 - - 292,823 

รวม 255 35 2 - 15,486,395.60 
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ตารางแสดง  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนา
สามป ี

โครงการที่
ด าเนินการ

(น าไป
ปฏิบัติ) 

เงินสะสม เงิน
อุดหนุน 

เฉพาะกิจ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

88 14 1 1 4,843,900 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

32 4 - - 283,817 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต
ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

45 23 - 2 18,473,103.80 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

22 14 - 1 7,885,591.83 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
การจัดบริการดา้นสาธารณสุข 

24 7 - - 1,980,487 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30 5 1 - 557,423 

๗.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง  การบรหิาร และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

57 22 - - 4,595,212.17 

รวม 298 91 2 4 38,619,534.80 
 

ตารางแสดง  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ งบประมาณ 
ปรากฏ 
อยู่ใน

แผนพัฒนา
สามป ี

โครงการที่
ด าเนินการ

(น าไปปฏิบัติ) 

เงินสะสม เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ  

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน 

102 4 1 - 5,236,000 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการ 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

36 2 - - 157,830 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและ
จัดบริการด้านสาธารสุข 

45 5 - - 1,041,606 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

22 10 - 6 9,688,767.06 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

24 4 - - 176,693 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

30 8 - 4 20,613,601.02 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

57 27 - - 958,952 

รวม 298 60 1 10 37,447,449.08 
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(๔) ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ตารางแสดง  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ปี 2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
งบประมาณที่ได้รับ

การอนุมัติ 
(บาท) 

ปรากฏ 
อยู่ในแผนพัฒนา 

โครงการที่บรรจุไว้
ในเทศบัญญัติ 

(แผนการ
ด าเนินงาน) 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และโครงสร้างพื้นฐาน 

123 19 7,1211,000 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

44 5 1,480,000 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการดา้น
สาธารณสุข 

20 4 150,000 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

27 21 10,016,500 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการ
ด้านสาธารณสุข 

33 9 1,153,500 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

54 15 19,257,500 

๗.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การ
บริหาร และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

148 30 994,900 

รวม 449 102 40,263,400 
 
  
1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์    ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
อ าเภอ/แผนชุมชน   โดยวางแนวทางให้สอดคล้องกับ ซึ่งในการ ด าเนินการต่างๆ นั้น ต้องอาศัยการ
ประเมินผลเป็นเรื่องส าคัญท่ีจะช่วยให้ทราบผลการด าเนินการ  แผนงาน/โครงการ  ว่ามีความก้าวหน้าเพียงใด  
มีปัญหาอุปสรรคหรือไม่   เพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการประเมินผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล  ในเชิงปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี ้ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น  7  ด้าน  คือ 

1. การด าเนินงานด้านการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การด าเนินงานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
3. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
4. การด าเนินงานด้านด้านระบบศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. การด าเนินงานด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข 
6. การด าเนินงานด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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สรุปได้ดังนี้ 

ผลการพัฒนาต าบล 

การประเมินเชิงปริมาณ  
(จ านวนโครงการ) การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. การด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เช่น ก่อสร้างวางท่อลอดคลองชลประทาน,ก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ฯ พร้อมวางท่อ,ปรับปรุงขยายสะพาน
ข้ามคลองชลประทานและปรับปรงุ ผิวจราจรแอส
ฟัลท์ฯ,ท ารางระบาย น้ าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า,ก่อสร้าง/ ปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ลงหินคลุกลูกรัง,ก่อสร้าง
ถนน คอนกรีต,ก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลอเนกประสงค์
,ขุดลอกคลองพร้อมวางแผ่นเรยีบตั้งเครื่องหมาย
จราจร,ขยายเขต/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ , 
ก่อสร้างการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า ฯลฯ  
 
2. การด าเนินงานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบเศรษฐกจิชมุชน    
    - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจและ
การลงทุน และการประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้
ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งและมัน่คง เพื่อสร้าง
อาชีพเสริมเพิม่รายได้ให้กับประชาชน ส่งเสริม
คุณภาพสินค้าและการบริหารจัดการตลาดท่ีดี 
รวมทั้งส่งเสริมและด าเนินงานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการฝกึอบรมอาชีพ
ระยะสั้น , โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน, เงิน
อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ 
 
3. การด าเนินงานด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 
     เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ การแก้ไขปญัหายาเสพตดิ  
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน เช่น 
   - แข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 
   - โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
   - รณรงค์เพือ่ป้องกันยาเสพตดิ  
   - โครงการสงเคราะห์และจัดสวสัดิการผูสู้งอายุ 
   - อุดหนุนกลุ่มองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ 
   - จัดฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   - โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 
   - พาผู้สูงอายไุหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรม 
   - โครงการค่ายเยาวชนต าบลบ้านสิงห ์
                          ฯลฯ 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

- ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
- เพื่อการคมนาคมสะดวก  รวดเรว็ 
-เป็นสถานท่ีในการจัดกจิกรรมต่าง ๆ 
  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
- เพือ่ความสะดวก ความปลอดภยั 
  และบริการประชาชนในการ   
  ด าเนินการด้านกจิกรรมต่าง ๆ  
- เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพียงพอต่อการ 
  อุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร 
 
 
 
 
- ประชาชนมีอาชีพท่ีมั่นคง 
- ประชาชนมีอาชีพเสริม 
- จ าหน่ายสินค้าราคาถูก 
- เกษตรกรผลิตปุ๋ยและสินคา้เกษตร 
  ปลอดสารพิษ 
- เป้าหมายภาพรวมแบบบรูณาการ 
  เช่น งานกาชาด งานปรับปรุงภูมทิัศน์   
  งานประเพณ ี
-ประชากรมีที่ขายสินค้าสะดวกขึน้ 
 
 
 
- เยาวชนห่างไกลยาเสพตดิ 
- สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
- ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ผลการพัฒนาต าบล 

การประเมินผลเชิงปรมิาณ 
(จ านวนโครงการ) การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

4. การด าเนินงานด้านระบบศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ  และให้
ความส าคญักับศาสนา รักษาขนบธรรมเนยีม           
จารีตประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์
และสถาบันส าคญัของชาติ  เช่น 
    - จัดกิจกรรมวันส าคญัต่าง ๆ  
    - ส่งเสรมิกิจกรรมทางศาสนา 
    - จัดเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
    - จัดเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 
    - สนับสนุนอุปกรณ์วัสดุสื่อการเรียนในเขต 
      เทศบาล 
    - โครงการสนบัสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
    - งานประเพณีและวัฒนธรรม 
    - งานวันเด็กแห่งชาติ  
                          ฯลฯ 
 
 
5. การด าเนินงานด้านการบริหารและการ
จัดบริการด้านสาธารณสุข 
      เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีไดร้ับบริการ
สาธารณสุขอย่างท่ัวถึง ส่งเสริมและสนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขอนามัยที่ดี  เช่น 
    - ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลอืดออก 
    - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
    - อุดหนุนเงินงบประมาณเพื่อจดัตั้งกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
    - อบรม อสม.และศึกษาดูงาน 
    - อบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ
    - โครงการ ฟ.ฟัน ขาวสะอาด 
                    ฯลฯ 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 

-ส่งเสรมิความจงรักภักดตี่อ 
  พระมหากษัตริย ์
-เกิดความจงรักภักดีต่อชาต ิ
-สร้างจิตส านึกในการปฏิบัติธรรม 
-นักเรียนมีโภชนาการที่ดี  สารอาหาร  
 ครบ 5 หมู่และถูกสุขลักษณะ 
- นักเรียน/เยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรม 
 ส าคัญตา่ง ๆ 
- ท านุบ ารุงศาสนาและรักษา 
  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เพิ่มความระมัดระวังในการด าเนนิชีวิต 
-มีความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข 
-ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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ผลการพัฒนาต าบล 

การประเมินผลเชิงปรมิาณ 
(จ านวนโครงการ) การประเมินผลเชิงคุณภาพ 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

6. การด าเนินงานด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
     เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาล เป็นชุมชนที่น่าอยู่ 
มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่รูจ้ักหมดสิ้นและเพื่อ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการดูแลและเสริมสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น 
    - โครงการคลองสวยน้ าใส 
    - ขุดลอกและก าจัดวัชพืช 
    - รณรงค์ คัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะ 
    - ชุมชนปลอดถังขยะ 
    - จ้างเหมาก าจัดขยะ 
 
 
7. การด าเนินงานด้านประสิทธิภาพการเมืองการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่  
     เพื่อเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ให้ประชาชนเข้าใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและ
กิจกรรมทางการเมือง รับรู้ข้อมลูขา่วสารทางราชการ 
รวมทั้งการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารงานให้
สามารถปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบไดต้ามหลักธรรมาภบิาล เช่น 
    - จัดการประชุมประชาคมหมูบ่้าน 
    - อบรมด้านการบริหารงานท้องถิ่น 
    - ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารสมาชิก
สภาท้องถิ่นและข้าราชการ 
    - รณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครอง 
   - อุดหนุนโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอ าเภอ
โพธารามและ จังหวัดราชบุรีและนโยบายชาต ิ
                             ฯลฯ 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

22 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27 

-มีจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม 
-ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
-ชุมชนสะอาดมีการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-รับทราบปัญหาความต้องการของ 
 ประชาชน 
-มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางใน  
 การพัฒนาเทศบาล 
-มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ 
 บริหารงานต่าง ๆ ขององค์การ 
-มีความเข้าใจในการบริหารงาน  
 การเมืองท้องถิ่น 
-มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยโครงการที่มาจากความ
ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี   

 2.2 ผลกระทบ 
  ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีจ านวนมาก   แต่เนื่องจากเทศบาลมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรม  
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  ปีงบประมาณ  
    พ.ศ.2557 – 2560 
      ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล มีดังนี้ 
 1) เทศบาลต าบลบ้านสิงห์มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา  
 2) จ านวนประชากรในเขตเทศบาลมีจ านวนเพิ่มขึ้น และให้มีปัญหาที่ต้องการแก้ไขเป็นจ านวนมาก 
 3) ประชาชนมีปัญหาและความต้องการเป็นจ านวนมาก 
 ๔) อ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีข้อจ ากัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด 

 แนวทางการแก้ไข 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 ๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านจะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณ 
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ส่วนที่  3 
 

ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนท่ี 3   

ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

แผนยุทธศาสตร์  20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

 (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก  
รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย  
  กรอบและแนวทาง 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงลบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพ่ือบ้านและมิตรประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิต
ภาพการผลิตและนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใ นสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

  กรอบและแนวทาง 
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิ -ภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
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  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ  
สิ่งแวดล้อม  โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้ งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ  สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 

          - ภาคการเกษตร  โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีดความสามรถใน
การแข่งขันของภาคเกษตร  ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และรวมกลุ่มเกษตรกรรมในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง  และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

        - ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ  โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

      - ภาคบริการ  โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับการผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลั งงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ 
สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง  

  กรอบและแนวทาง 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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(4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่
เสมอภาคและเป็นธรรม 
 

  กรอบและแนวทาง 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  (2) การพัฒนาระบบการบริการและระบบการบริหารจัดการสุขภาพ 
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

 (5) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
  กรอบและแนวทาง 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่ มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 (6) ยุทธศาสตร์การปับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล กระจายบทบาทไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
  กรอบและแนวทาง 
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
(1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

      วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
  (2) เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยมีทักษะการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
  (๓) เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต 
  (๔) เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
       



22 
 

เป้าหมาย 
  (1) คนไทยส่วนใหญ่มีทศันคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  (๒) คนในสังคมทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
  (๓) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
  (๔) คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
       แนวทางการพัฒนา 
  (1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค ์
  (2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (4) ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  (5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
  (6) พัฒนาระบบดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาสมกับสังคมสูงวัย 
  (7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อขยายโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด 
  (2) เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  (3) เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
  เป้าหมาย 
  (1) ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 
และแก้ไขปัญหาความยกจน 
  (2) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  (3) เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  (2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 
  (3) ส่งเสริมศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากร
ภายในชุมชน  

 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันอย่างย่ังยืน 
  วัตถุประสงค์ 
  (1) สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
  (2) สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา 
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เป้าหมาย 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน   
  (2) การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
  แนวทางการพัฒนา 

(1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  (2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ     

 (4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ 
  (1) รักษา ฟ้ืนฟูธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ 
  (3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
  (4) พัฒนาขีดความสามารถในลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
  เป้าหมาย 

(1) การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ
และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท ากิน
ให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

(2) สร้างมั่นคง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกชนิดทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ า
ต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าต้นทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่
ประสบปัญหาจาการขาดแคลนน้ า ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ป้องกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

(3) สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ  

(4) เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(5) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
แนวทางการพัฒนา 
(1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและยั่งยืน 
(๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้ายภัยพิบัติ 
(๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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(5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ

ยั่งยืน 
  วัตถุประสงค์ 
  (1) เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของชาติ 
  (2) เพ่ือสร้างความและผนึกก าลังทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ       
ด้านความมั่นคง  และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัย               
คุกคาม อ่ืน ๆ 
  (3) เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 
  (4) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเอกภาพ 
 
  เป้าหมาย 
  (1) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของชาติ 
  (๒) สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
  (๓) ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
  (๔) ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
 มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
  (๕) ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัย คุกคามอ่ืน 
ๆ  
  (6) แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบภายในสังคมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก            
ของชาติ 
  (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  (๓) การส่งเสริมความร่มมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล 
  (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างงาน
แผนงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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(6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                   
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  (๒) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริการจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้ 
  (๓) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกรวดเร็ว และ
เป็นธรรมแก่ประชาชน 
  เป้าหมาย 
  (๑) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๓) เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
  (๔) ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ 
  (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 (7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้า จัดตั้ง/
ปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลการประกอบกิจการขนส่ง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขัน การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน 
  (๒) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและพลังงาน
สะอาด ตลาดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน 
  (๓)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่
เหมาะสมเป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ 
  (๔) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาเชิงปริมาณ
และคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการบริหารจัดการการ
ประกอบกิจการน้ าประปา 
  (๕) เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทาธุรกิจให้กับประเทศ 
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  เป้าหมาย 
  (๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
  (๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง 
  (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  (๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 
  (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  (6) การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 
  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม 
  (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  (๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  (๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 
  (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  (๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา 

 (8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย 
  (๒) เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้กับการเกษตรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  (๓) เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
  เป้าหมาย 
  (๑) เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  (๒) เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม 
  (๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
  (๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 (9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น 
  (๒) เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 
  (๓) เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิต 



27 
 

  (๔) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
  เป้าหมาย 
  (๑) ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคเมืองมีการกระจายอ านาจที่เป็นธรรมมากขึ้น 
  (๒) เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
  (๓) พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๔) เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  (๒) การพัฒนาเมือง 
  (๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

 (10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
  (๒) เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 
  (๓) เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ
ความร่วมมือต่าง ๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) 
 
  เป้าหมาย  
  (๑) เครือข่ายเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็ม
ศักยภาพ 
  (๒) ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
  (๓) ประเทศไทยเป็นรากฐานเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่ส าคัญในภูมิภารอาเซียน และเอเชีย 
รวมทั้ งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก                     
และเอเชียใต้ 
  (๔) ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ 
  แนวทางการพัฒนา 
  (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย 
  (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS , ACMECS , IMT-GT , BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  (๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค 
  (๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
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  (6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
  (๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
  (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานประเทศในการสร้างความมั่นคง 
  (๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

ค่านิยมหลกัของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
      มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

(๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
(๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
(๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
(๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
(๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
(๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
(๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
(๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
(๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(๑๐) รู้ จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพร ะราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

(๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความ
ละอาย  เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

(๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พ.ศ.2561 – 2564 (ประกอบด้วย จงัหวัดราชบุรี 
นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี) 
 (1) วิสัยทัศน์ 

  “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยว
หลากหลาย เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดีการค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และ
การค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 

 (๒) พันธกิจ 
  (1) ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์
และวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลกรอดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่ม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
  (๒) สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างเอกชน ชุมชนประชาคมและ
ภาครัฐรวมถึงเครือข่ายภายใน  ในการพัฒนาและส่งเสริมระบบการด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
กลุ่มจังหวัด 
  (๓) ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีการเชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
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(๔) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ

กลุ่มจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
(3) เศรษฐกิจมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่ง  และความสุขท่ียั่งยืน (ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน) 

       เศรษฐกิจมั่นคง  ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ  3.5 
  ประชาชนมั่งค่ัง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
  ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากมูลค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัดต้อง
ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 - 2558 

 (4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
      1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจรเน้นการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรมและ
บริการให้ได้มาตรฐาน  ระดับนานาชาติที่บ่งบอกความปลอดภัย  และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนา
ตั้งแต่วิธีการผลิต ต้นน้ า กลางน้ าจนถึงปลายน้ า โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมีและพัฒนาพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์สนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีความ
หลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสากิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด
ประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง  สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร
รวมถึงการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
      2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวาร
วดีไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวให้มี
ชื่อเสียงเน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น “อารยธรรมทวารวดี”  เป็นกรอบใน
การด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์
ประเพณีวัฒนธรรม  อารยธรรมทวารวดี  วิถีชุมชน  รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพ่ือรักษา
ความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการประชาสัมพันธ์การ
มีอีเว้นท์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าการท่องเที่ยวให้สื่อความ
หมายถึง  อารยธรรมทวารวดี 
      3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ
ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชียเน้นเรื่อง
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยเฉพาะการค้า  การลงทุนระหว่างประเทศ  เพ่ือเชื่อมโยงไปยังด้าน
ตะวันตกสู่เอเชียโดยให้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นประตูเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ า
ลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวาย  รวมถึงเชื่อมโยงการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลกตาม
แกนการพัฒนาตามแนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) กับสนามบัน
สุวรรณภูมิและท่าเรือแหลมฉบังในภาคตะวันออก 
      ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรรม พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม
สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่
ประเทศไทย 4.0 เน้นการสร้างนวัตกรรมการจัดการ  ความคิดริเริ่ม  และการตลาดเพ่ือยกระดับการผลิต ภาค
เกษตรกรรม พาณิยชกรรม  อุตสาหกรรม  สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน  ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย 4.0 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
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แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  (พ.ศ.2561 – 2564) 
 (1)  วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี 

          “เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมมีความสุข”  

 (๒)  พันธกิจ 
  (1) ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  การบริหาร  และพัฒนาระบบตลาดในแต่ละสาขาการผลิต
ของจังหวัด 
  (2) พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมสุขภาวะ  การมีวินัยทางสังคม  ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
  (3) ยกระดับมาตรฐานการบริการ  และส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  เพ่ือการสร้าง
รายได้ 
  (4) บริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

      (๓)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

       1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ เพ่ือยกระดับการผลิตทางการเกษตร  การบริหารและอุตสาหกรรม 
(2) พัฒนาความเข้มแข็งธุรกิจท้องถิ่นและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
(3) พัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างเอกลักษณ์การผลิต 
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการตลาดส่งออกและควบคุมคุณภาพของสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค 
(5) พัฒนาระบบการขนส่งเพื่อการเชื่อมโยงการค้า 
(6) ส่งเสริมการสร้างสรรค์งานศิลปะ  งานบันเทิง  การสื่อสารทางการตลาดด้วยระบบดิจิทัล

และโปรแกรมประยุกต์ 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
(1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
(2) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้สร้างสรรค์สังคม  ด้านการศาสนา  ศิลปะ  

วัฒนธรรม  การเกษตร  นันทนาการและสิ่งแวดล้อม 
(3) พัฒนาบริการและโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
(4) พัฒนาการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และชุมชนเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนารายได้ครัวเรือน 
(2) ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชากรวัยแรงงาน 
(3) ส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(4) ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนทุกกลุ่มวัย 
(5) ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
(1) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน  และการใช้พลังงานทดแทนภาคครัวเรือน 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(3) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง 
กลยุทธ์ 
(1) เสริมสร้างให้คนและชุมชนมีจิตส านึกด้านความม่ันคง 
(2) บูรณาการเพ่ือการพัฒนาและสร้างเครือข่ายความม่ันคง 
(3) พัฒนาระบบข้อมูลด้านความม่ันคง และสาธารณภัย 
(4) สนับสนุนการด าเนินงานโครงการพระราชด าริ 
(5) พัฒนาแก้มลิง ฟ้ืนฟูแหล่งกักเก็บน้ า  การกระจายและเชื่อมโยงแหล่งน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา  

น้ าท่วมและภัยแล้ง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
 (1) วิสัยทัศน์ 
          “เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมที่ดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น  
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 
 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  กลยุทธ์ 
  (1) พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
  (2) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปกโภค–บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัย
แล้ง 
  (3) พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  กลยุทธ์ 
  (1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
  (๒) ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้ 
  (3) ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
  (4) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  (๑) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (2) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็น
พลเมือง 
  (๓) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการวางแผน และการท่องเที่ยว 
  (๑) การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
  (๒) ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
  (๓) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  (๔) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม 
  (5) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 
  (๑) พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
  (๒) พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
  (๓) การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๔) การจัดการมลพิษต่าง ๆ  

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 

(1) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอ าเภอ  4  ปี  (พ.ศ.2561 – 2564)  
 (1) วิสัยทัศน์อ าเภอโพธาราม 
  “เกษตรกรรมก้าวหน้า พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สร้างสังคมน่าอยู่” 

 (2) พันธกิจ 
  (1) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  ให้มีคุณภาพปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
เพ่ือคุณภาพที่ด ี
  (2) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เพ่ือน าไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  (๓) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคมปลอดภัย ประชาชนมั่นใจในวิถีชีวิตแบบชุมชน
พอเพียง 
 (3) ประเด็นยุทธศาสตร์  

     (1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มรายได้ 
เป้าประสงค์  
(1) เพ่ิมผลผลิต มูลค่าและการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร  รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจ

ชุมชนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
(2) เพ่ิมประสิทธิภาพ การบริการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตชุมชนและบริการ 

  กลยุทธ์ 
  (1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและอาหารปลอดภัย 
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  (2) ส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (3) สนับสนุนการขยายตัวทางการตลาดและเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 
  (4) ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกลุ่มสินค้าชุมชน 
  (5) แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ า 
  (6) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมวิถีชีวิตชุมชนให้สอดคล้องกับการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ 
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพความเข้มเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
  (๒) ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 
  (๓) ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  (๔) ประชาชนในชุมชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียวและท่ัวถึง 
  กลยุทธ์ 
  (1) พัฒนาและส่งเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน 
  (๒) ส่งเสริมการขยายผลโครงการอันเนื่องมากจากพระราชด าริ 
  (๓) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านกายภาพ 
  (๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างทั่วถึง 
  (๕)  ส่ ง เสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในความส าคัญของสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

 (3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอ านวยความเป็นธรรม เสริมสร้างความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
  เป้าประสงค์ 

(๑) ชุมชนมีความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(๒) ลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหายาเสพติด 
(๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
(๑) พัฒนาขีดความสามารถบุคคลฝ่ายปกครองในการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 
(๒) เพ่ิมประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปราบปรามการกระท าผิดกฎหมาย 
(๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
(๔) เสริมสร้างพลังสังคมและเครือข่ายชุมขน 
(๕) ควบคุมและจัดระบบแรงงานต่างด้าวในพื้นที ่
(๖) อนุรักษ์พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งในสาธารณะในพ้ืนที่ 
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
(1) วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

      “เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  เป็นต าบลน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพที่ดี  มีความสมานฉันท์  ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม” 
 (2) พันธกิจ 
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      (๑) ปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ด้านแหล่งน้ า
ให้ได้มาตรฐาน 
      (๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชุมชน/ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 
      (๔) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มี
สุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสติปัญญาและทัศนคติที่ดีงามและมีคุณภาพ 
      (๕) ปรับปรุงและพัฒนาด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      (๖) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้ ลดความ
ซ้ าซ้อน ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็น
ธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

(1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
     เป้าประสงค์ 

      (1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน เพ่ือความสะดวกของประชาชนใน
การอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพ 

     (2) เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพ้ืนฐานและการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังและการระบายน้ า 

(3) เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง 
(4) เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง 

          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      (1) จ านวนร้อยละที่เพ่ิมข้ึน 
      (2) จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
      กลยุทธ์ 
      (1) ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน ตรอก ซอย  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 
      (2) การพัฒนาการจราจรและระบบขนส่ง 
      (3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
      (๔) การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค 
      (5) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมแลพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
      

 (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     เป้าประสงค์ 

      (1) เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (2) การพัฒนาระบบจัดการบริหารจัดการขยะและสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการร่วมลด
ปริมาณขยะ 
      (3) การบ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (4) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 
      (๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน 
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      เป้าหมายและตัวชี้วัด 

      (1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
      (2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง 
      (3) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
      (4) ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
      (5) ร้อยละของพ้ืนที่น้ าท่วมขังลดลง 
      (6) ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพ่ิมข้ึน 
      (๗) ร้อยละของการใช้พลังงานลดลง 
      (8) ร้อยละของครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการใช้งานเพ่ิมข้ึน 
      กลยุทธ์ 
      (1) การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      (2) การพัฒนาระบบจัดระบบการบริหารจัดการขยะ 
      (3) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการสีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ 
      (4) การพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 
      (5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการด้านสาธารณสุข 

    เป้าประสงค์ 
      (๑) เพ่ือให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
      (๒) เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคต่าง ๆ 
      (๓) ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      (๔) ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพและรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 
      (๕) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาทุกชนิด 
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      (1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
      (2) ร้อยละของประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
      (3) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
      (4) ร้อยละของประชาชนมีการออกก าลังกายเพ่ิมขึ้น 
      (5) ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

      กลยุทธ์ 
      (1) ส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน 
      (2) การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาสุขภาพอนามัย 
      (3) ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย  

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
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   (4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์ 

      (๑) สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
      (๒) เพ่ือให้การจัดการด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน 
      (๓) เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 
      (๔) เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
      (๕) ส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
      (๖) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และด าเนินงานตามแผนงานเพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาล 
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      (1) ร้อยละของจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น 
      (2) ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น 
      (3) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
      (4) ร้อยละของจ านวนสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
      (5) ร้อยละของนักเรยีนมีโภชนาการที่ดีเพ่ิมขึ้น 
      (6) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน ให้ความส าคัญกับสถาบันของชาติเพิ่มข้ึน 
      กลยุทธ์ 
      (1) ส่งเสริมระบบการศึกษา 
      (2) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
      (3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
           : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง 

 (5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

    เป้าประสงค์ 
      (๑) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
      (๒) เพ่ือส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
      (๓) เพ่ือส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
      (๔) เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      (๕) การส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุนและการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
      (๖) เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (๗) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต การขนส่งและการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
      (1) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
      (2) ร้อยละของผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษเพ่ิมข้ึน 
      (3) จ านวนสถานที่จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึน 
      (4) ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
      (๕) ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
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      กลยุทธ์ 
      (1) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชน 
      (2) พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ 
      (3) พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 
      (๔) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      (๕) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      (๖) การพัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
        ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและความสามารถในการ
แข่งขัน 
           : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
           : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
           : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคง  

 (6) ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 เป้าประสงค์ 

      (๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ ห่างไกล ยาเสพติด 
      (๒) ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ 
       (๓) เพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
       (๔) เพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  (๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       (1) ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
      (2) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
      (3) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มข้ึน 
       (4) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพ่ิมข้ึน 
       (๕) ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง 
  (๖) จ านวนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาเพ่ิมข้ึน 
  (๗) จ านวนสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
           กลยุทธ์ 
       (1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
       (2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       (3) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
       (๔) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
       (๕) การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       (๖) ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
         ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
            : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔ ส่ ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม        
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 7. ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
           เป้าประสงค์ 

      (๑) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา   บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
      (๒) เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
       (๓) เพ่ือสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (๔) เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถิ่น 
  (๕) พัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได้ 
           (๖) เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัติราชการ 
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 
       (1) จ านวนของบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
      (2) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
      (3) ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึน 
       (4) จ านวนระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
       (๕) จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและส่วนร่วมทางการเมืองเพ่ิมข้ึน  
  (6) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้น 
  (7) จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มขึ้น 
  (8) ร้อยละของเครื่องมอื เครื่องใช้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
       กลยุทธ์ 
       (1) การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       (2) ประชาธิปไตยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลต าบล 
       (3) พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
           (๔) พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและเอกสารต่าง ๆ 
      (๕) พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล 
     (๖) พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

               ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
              : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง      

จุดยืนยุทธศาสตร ์
 เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ เป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสมานฉันท์ ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และมี
สภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม”  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรีและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ซึ่งสามารถด าเนินการส าเร็จได้ตามท่ีก าหนดไว้   ดังนี้ 
  (1) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ      
ด้านแหล่งน้ าให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  (2) เพ่ือให้ชุมชนต่าง ๆ เป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติใช้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นและเพ่ือ
สร้างจิตส านึกท่ีดีในการดูแลและเสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

 (๓) เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับการ
กีฬาเพ่ือสุขอนามัยที่ดี 
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 (๔) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ และ
ให้ความส าคัญกับศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันส าคัญของชาติ 

 (๕) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการประกอบธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเข้มแข็งและม่ันคง เพ่ือสร้างอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  ส่งเสริมคุณภาพ
สินค้าและการบริหารจัดการตลาดที่ดี รวมทั้งส่งเสริมและด าเนินงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(๖) การส่งเสริมการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดรวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๗) เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส สามารตรวจสอบได้        
ลดความซ้ าซ้อน  ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพ่ือบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
     3.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของ 
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) 
 การประเมินสภาวะแวดล้อม (SWOT) ของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  โดยมีปัจจัยภายใน (จุดอ่อน จุดแข็ง) 
และปัจจัยภายนอก (โอกาส ภัยคุกคาม) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง (Strengths : S) 
     1) มีตลาดจ าหน่ายสินค้าการเกษตร “ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์” 
     2) มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 
     3) มีวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่นท่ีเป็นอัตลักษณ์  
     4) มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การท าตุ๊กตาผ้า  สามารถผลิตและจัดจ าหน่ายได้เอง 
     5) มีสถานที่ท่องเที่ยว และสร้างรายให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
     6) สภาพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะส าหรับท าการเกษตร และปศุสัตว์ 
     7) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2. จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
     1) ขาดการจัดการปัญหาน้ าเสีย เป็นสาเหตุต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
     2) ปัญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากมีโรงงานผลิตยางแอสฟัลท์ติก 
     3) การก าหนดทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น ส่วนใหญ่ยังคงให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     4) เกิดปัญหาน้ าท่วมในหน้าฝน ไม่สามารถระบายน้ าได้ทัน  และหน้าแล้งก็ เกิดปัญหาขาดแคลนน้ า
อุปโภค – บริโภค 
     5) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีอยู่อย่างจ ากัด 
     6) เด็กและเยาวชนมีค่านิยมและการด ารงชีวิตที่ไม่เหมาะสม 
     7) ปัญหาด้านการบริหารจัดการขยะ ครัวเรือนไม่มีการคัดแยกขยะ 

 3. โอกาส (Opportunities : O)   
     1) รัฐบาลส่งเสริมการลงทุนของกลุ่มเกษตรอย่างต่อเนื่องในลักษณะของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
     2) รัฐบาลส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารพิษ และการผลิตอาหารปลอดภัย 
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     3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสภาท้องถิ่นที่สามารถออกกฎหมาย  เช่น  เทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  
ข้อบัญญัติ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ ์
     4) กฎหมายก าหนดอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น เช่น ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การ
บริหารจัดบริการสาธารณะ 
     5) ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ท าให้รับรู้ถึงปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 4. อุปสรรค (Threats : T) 
      1) สภาพเศรษฐกิจ  ค่าครองชีพสูงขึ้น  ท าให้ก าลังการซื้อสินค้าลดลง 
      2) สภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  ท าให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร 
      3) เกิดความคิดขัดแย้งในบางพ้ืนที่  ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนา  โดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  การไม่ยอมเสียสละพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
      4) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งใหม่ในแต่ละครั้งอาจ
ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นขาดความต่อเนื่อง 
      5) การก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ จากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ยังขาดความชัดเจนท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและอาจน าไปสู่ความผิดพลาดหรือเกิดการฟ้องร้องได้ 
      6) กระแสวัตถุนิยมท่ีรุนแรงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
      7) การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ท าให้
การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ไม่มีงบประมาณในการด าเนิ นการและไม่
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ 

     3.2 ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีผลต่อการพัฒนา 
  เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ประชากรในพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพแตกต่างกันออกไป  ตามสภาพ
พ้ืนทีใ่นแต่ละหมู่บ้านซึ่งโดยทั่วไปประชากรส่วนใหญ่ประกอบทางด้านเกษตรกรรรมและเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก  และ
มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนท าตุ๊กตาผ้าส่งออกจ าหน่ายและเปิดร้ านจ าหน่ายในพ้ืนที่  
นอกจากนี้ต าบลบ้านสิงห์ยังมีตลาดจ าหน่ายสินค้า “ตลาดนัดเกษตรกรต าบลบ้านสิงห์” ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ต าบล
บ้านสิงห์  ซึ่งสามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านสิงห์  ได้ดังนี้ 
 3.2.1 ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1) ปัญหาขาดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
  2) ปัญหาคูคลอง  แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขิน   
  3) ปัญหาวัชพืชผิวน้ า ท าให้เกิดปัญหาการระบายน้ าในหน้าฝนท าให้เกิดน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
  4) ปัญหาการขนส่งและจัดเก็บขยะมูลฝอย  เนื่องจากรถเก็บขยะส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานนาน
และไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะมูลฝอย 
  5) ยังไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียที่เป็นระบบและการด าเนินงานอย่างจริงจัง 
  6) ประชาชนขาดความรู้และจิตส านึกในการจัดการและสิ่งแวดล้อมให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 3.2.2 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1) ปัญหาด้านการคมนาคม 
      - ปัญหาถนน  สะพาน  เกิดความช ารุดเสียหาย เป็นหลุม บ่อ เนื่องจากการสัญจรของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 
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      - ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องการก่อสร้างระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนใน
พ้ืนที่  เจ้าหน้าที่  ซึ่งมักไม่ยินยอมให้พ้ืนที่ท าการก่อสร้างเพราะจะท าให้ตนสูญเสียที่ดิน 
  2) ปัญหาด้านแหล่งน้ า 
      - ระบบน้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
      - แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรมีสภาพที่ตื้นเขิน  และมีการถมคลองสาธารณะท าให้เกิด
ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า และยังท าให้เกิดปัญหาในหน้าฝนเพราะไม่มีที่กักเก็บน้ าท าให้น้ าท่วมขังในพ้ืนที่ 
  3) ปัญหาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
      - ประชาชนขาดการดูแล และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตน  ไม่ให้ความส าคัญกับ
การออกก าลังกาย 
      - ปัญหาของอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนและความรุนแรงมากขึ้น  เนื่องจากไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจรและขับรถโดยประมาท 
      - ขาดแคลนสถานที่ดูแลคนพิการ  ผู้สูงอายุ  เด็กที่ถูกทอดทิ้งและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
      - ขาดโอกาสในการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากขาดทุนการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจไม่
เอ้ืออ านวย 
      - ขาดแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  และการให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
           - เยาวชนขาดการรักท้องถิ่นของตนเอง ขาดความส านึกในความเป็นไทย  
  4) ปัญหาด้านสาธารณสุข 
      - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค  เช่น  โรคไข้เลือดออก 
  5) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
      - ปัญหาการว่างงาน  เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้ประกอบการลดอัตราการจ้าง
งาน ปัญหาแรงงานนอกระบบหรือยกเลิกกิจการ ท าให้ประชาชนไม่มีงานท า และว่างงาน 
      - ปัญหาประชาชนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
      - ปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากินเป็นของตนเอง เช่าที่ดินในการท าการเกษตรท าให้ต้นทุนสูงขึ้น 
      - ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า  แต่ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น 
      - ขาดสถานที่ในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าชุมชน  
      - ขาดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 
      - ไม่มีศูนย์กลางการให้บริการการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร  และขาดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
  6) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
      - ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานของท้องถิ่น 
      - การรับรู้ข่าวสารของทางราชการยังไม่ทั่วถึง 
      - ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะความคิด และการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของท้องถิ่น 
      - เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดขวัญและก าลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ พ.ศ.2561 – 2564 

                    
           ยุทธศาสตร ์

ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การสร้างโอกาสความเสมอภาค

และเท่าเทียมทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมและลด

ความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่าง
ย่ังยืน 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การเติบโตทีเ่ป็นมติรกับ

สิ่งแวดลอ้มเพือ่การพัฒนาอย่าง
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคง

แห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งคั่งและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ 6  
การบริหารจัดการในภาครฐัการ
ปูองกันการทจุริตประพฤตมิิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ 7 
การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน
และระบบ 
โลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ 8 
การพัฒนา

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

ยุทธศาสตร์ 9 
การพัฒนาภาค 
เมือง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ 10 
ความร่วมมอื

ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  
และบริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
ครบวงจร  

(THAILAND 4.0 – Food health 
and Bio Thecnoliogy) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอารยธรรม
ทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยว  

และยกระดับการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน 

(THAILAND 4.0 – Culture and 
Diversity Linkage Tourism) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและส่งเสริมการค้า 

ชายแดนและการค้าผ่านแดน 
ให้มีศักยภาพผลักดันเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษ น้าไปสู่การ 
กระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน 

เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
(THAILAN 4.0 – Connectivity) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม 
   พาณยิกรรม อุตสาหกรรมสินค้า 
 ชุมชนและภาคแรงงานปรับเปลี่ยน 
         กระบวนการผลิตโดย 
     เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

 สู่ประเทศไทย 4.0 
(THAILAN 4.0 – Automatic and 

Digital Technology) 
 

ยุทธศาสตร์
ชอง อปท.

ในเขต
จังหวัด 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การบริหารจัดการและการ

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ราชบุร ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
 เพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและ 
ความสามรถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
ส่งเสริมและ 

พัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
ส่งเสริม 

  คุณภาพชีวิต 
 และชุมชน

เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
ส่งเสริมการ

อนรุักษ์พลังงาน  
และทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่๕ 
 การพฒันา
เพื่อเสริม

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การบริหารจัดการและการ

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์
ชอง อปท.

ในเขต
จังหวัด 

 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรกัษาความสงบเรียบรอ้ย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การบริหารจัดการและการ

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต

ประเพณแีละภูมิปญัญาท้องถิน่ 

ยุทธศาสตร์
เทศบาล
ต าบล 

บ้านสิงห์ 
 
 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ 
การพัฒนาด้าน

ระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การบริหารและ

จัดบริการ
สาธารณสขุ 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ 
การพัฒนาระบบ
การศกึษาและ

ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ 
การพัฒนาด้านการ

เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๖ 
การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต ศักยภาพคนและ

ความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๗ 
การพัฒนา

ประสิทธภิาพ
การเมือง การ

บริหารและพฒันา
บุคลากรท้องถิน่ 

1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ใน
สภาพดแีละได้มาตรฐาน  
2. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพืน้ฐาน
และการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังและการ
ระบายน้้า 
3. เพื่อขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างให้
ทั่วถึง 
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรไดอ้ย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 
 

1. เพื่อสร้างจิตส้านึกและความตระหนกั 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2. การพฒันาจดัระบบการบริหารจัดการ
ขยะและสร้างจิตส้านึกและความตระหนกั
ในการร่วมลดปริมาณขยะ 
3. การบ้าบัดฟืน้ฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดลอ้ม
ชุมชนให้น่าอยู่ 
5.ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงาน 

1. เพื่อให้ความรู้และบรกิารด้าน
สาธารณสขุให้แก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ปอูงกนัโรค
ต่าง ๆ 
3. ปูองกนัและสง่เสรมิสุขภาพอนามัย
ประชาชน 
4. ส่งเสรมิการออกก้าลังกายเพื่อสขุภาพ
และรกัษาสุขภาพอนามัยของประชน 
5. เพื่อสนับสนนุและส่งเสรมิการกฬีา
ทุกชนิด 
 

เป้าประสงค์ 
 
 
 

1. สนับสนนุและสง่เสรมิการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้การจัดการด้านการศกึษาของเดก็ก่อนวัยเรียนได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
การศกึษาอย่างทัว่ถึง 
4. เพื่อส่งเสรมิการศึกษาและพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งส้าหรับเด็กด้อย
โอกาส 
5. ส่งเสรมิศาสนาและรกัษาขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

1. ส่งเสรมิอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
2.เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
3. เพื่อส่งเสรมิการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
4. เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 
5.การส่งเสรมิการพาณิชย์การลงทุนและการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพ 
6.เพื่อส่งเสริมอาชีพและการด้าเนนิงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
6.เพือ่เพิม่ศักยภาพการผลิต การขนส่งและการแข่งขนัในการเข้า 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด 
2. ส่งเสรมิสวัสดกิารและจดักจิกรรมกีฬาและนันทนาการ 
3. เพื่อรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ลดความเหลื่อม
ล้้าทางสังคม และส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกจิการของทอ้งถิ่น 
5. พัฒนาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
6. เพื่อปรับปรุงเครือ่งมอืเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบัติราชการ 
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แบบ ยท.01 

เป้าประสงค์ 
 
 
 

๑. ส่งเสรมิความรู้และ
ให้บริการสาธารณสขุ 
มูลฐาน 
๒. การสร้างจิตส้านกึ 
และตระหนกัในการ 
รักษาสุขภาพ 
๓. ส่งเสรมิการรกัษา 
สุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการแพทย์ 
แผนไทย 

๑. ส่งเสรมิระบบการศกึษา 
๒. ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น วฒันธรรมทอ้งถิน่
และวัฒนธรรมอันด ี
๓. ส่งเสรมิสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านสิงห์ 
 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
๒.พัฒนาระบบสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ 
๓. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารพิษ 
๔.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและการ
ด้าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง 
และการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 

๑. ปูองกันแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
๔.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๑. พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๒. พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลต้าบล 
๓. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
๔. พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
และเอกสารต่างๆ 
๕. พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 
๖. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ ์
 
 
 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน ตรอก 
ซอย ทางเดินเท้า 
ท่อระบายน้้า 
๒. การพัฒนาการจราจร
และระบบขนส่ง 
๓. การพัฒนาระบบไฟฟูา
สาธารณะ 
๔. การพฒันาก่อสร้าง
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
๕. พัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 

๑. การพัฒนาสร้างจิตส้านึก
และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะ 
๓. การพัฒนาสร้างจิตส้านึก
และความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมลดปริมาณขยะ 
๔. การพัฒนาจัดระบบ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 
๕. การบริหารจัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

1. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ใน
สภาพดีและได้มาตรฐาน  
2. เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการและ
การแก้ไขปัญหาน้้าทว่มขังและการ
ระบายน้้า 
3. เพื่อขยายเขตไฟฟูาและแสงสว่างให้
ทั่วถึง 
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้้าอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรไดอ้ย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 
 

1. เพื่อสร้างจิตส้านึกและความตระหนัก 
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2. การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ
และสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการ
ร่วมลดปริมาณขยะ 
3. การบ้าบัดฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน 
ให้น่าอยู่ 
4.ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงาน 

1. เพื่อให้ความรู้และบรกิารด้าน
สาธารณสขุให้แก่ประชาชนได้อย่างทัว่ถึง 
2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์ปอูงกนัโรค
ต่าง ๆ 
3. ปูองกนัและสง่เสรมิสุขภาพอนามัย
ประชาชน 
4. ส่งเสรมิการออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ
และรกัษาสุขภาพอนามัยของประชน 
5. เพื่อสนับสนนุและส่งเสรมิการกฬีา
ทุกชนิด 
 

1. สนับสนนุและสง่เสรมิการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อให้การจัดการด้านการศกึษาของเดก็ก่อนวัยเรียนได้
มาตรฐาน 
3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในระบบและนอกระบบ
การศกึษาอย่างทัว่ถึง 
4. เพื่อส่งเสรมิการศึกษาและพัฒนาอย่างตอ่เนือ่งส้าหรับเด็กด้อย
โอกาส 
5. ส่งเสรมิศาสนาและรกัษาขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

1. ส่งเสรมิอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม 
2.เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับประชาชน 
3. เพื่อส่งเสรมิการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 
4. เพื่อส่งเสรมิการทอ่งเที่ยว 
5.การส่งเสรมิการพาณิชย์การลงทุนและการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพ 
6.เพื่อส่งเสริมอาชีพและการด้าเนนิงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
6.เพื่อเพิม่ศักยภาพการผลิต การขนส่งและการแข่งขนัในการเข้า 
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

1. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด 
2. ส่งเสรมิสวัสดกิารและจดักจิกรรมกีฬานนัทนาการ 
3. เพื่อรักษาความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 
4. เพื่อปูองกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสรมิคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย ลดความเหลื่อม
ล้้าทางสังคม และส่งเสรมิการอนุรกัษ์พลังงาน 
 

1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
3. เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกจิการของทอ้งถิ่น 
5. พัฒนาเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
6. เพื่อปรับปรุงเครือ่งมอืเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏิบัติราชการ 
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แผนงาน แผนงานบริหาร 
ทั่วไป 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม         

และนนัทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

ผลผลิต / 
โครงการ 

๑.โครงการ ฟ.ฟันขาวสะอาด 
๒.โครงการศูนย์เด็กเลก็ปลอดโรค 
3.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสถานศึกษาในเขตเทศบาล 
4.โครงการอุดหนุนอาหารเสรมิ(นม)โรงเรียน 
5.โครงการจ้างครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็และบุคลากรของเทศบาล 
6.โครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการระดับภาคกลางและระดบัประเทศ 
7.โครงการเสริมสร้างการจัดท้าแผนพฒันาการศึกษา 
8.โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ิน 
9.โครงการพฒันาปรับปรุงอุปกรณ์ประจ้าศูนย์พฒันาเด็กเลก็ต้าบลบ้านสงิห์ 
10.โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
11.โครงการประเมินคุณภาพภายนอก 
12.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา 
๑3.โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย 
๑4.โครงการปฐมนิเทศผูป้กครอง 
15.โครงการปรับปรงุอาคารศูนย์พฒันาเด็กเลก็ 
16.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต้าบลบ้านสิงห์ 
17.โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พฒันาเด็กเลก็บ้านหนองอ้อ 
18.โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
19.โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิารผู้บริหารผู้น้าทอ้งถ่ิน 
20.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนก้าแพงใต ้
21โครงการอุดหนุนเงินจ้างครูสอนให้ครบช้ันเรียนโรงเรียนวัดบางกะโด  

22.โครงการอุดหนุนเงินจ้างครูสอนให้ตรงวิชาเอกและสาระการเรียนรูเ้พื่อยกผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนโรงเรียนชุมชนวัดก้าแพงใต้ 
23.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
24.โครงการอุดหนุนอาหารกล่งวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกะโด 
23.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองออ้ 
24.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนก้าแพงใต้ 
25.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
26.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตเทศบาล 
27.โครงการอุดหนุนโครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
28.โครงการจ้างหาครูสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
29.โครงการส่งเสริมพฒันาการเพื่อการใฝเุรียนรู้ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 
30.โครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการทางร่างกายใหแ้ก่เด็กและเยาวชน 
29.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
30.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรกัษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 
 
 

1.โครงการมอบเงินสงเคราะหเ์พื่อการศึกษา 
2.โครงการส่งเสริมการด้ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง 
3.โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพือ่เพิม่รายได้ให้แก่ประชาชน 
4.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรเีทศบาลต้าบลบ้านสิงห ์
5.โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้สงูอายุใหพ้ึ่งตนเองได ้
6.โครงการฝึกอบรมการพฒันารปูแบบบรรจุภัณฑ์ 
7.โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดกิารใหก้ับผู้สงูอายุ 
8.โครงการสงเคราะหผ์ู้ปุวยโรคเอดส์ในเขตเทศบาล 
9.โครงการสนับสนุนหน่วยงาน/ชมรม/กลุ่มตามอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 
10.โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
๑1.โครงการสงเคราะห์และจัดสวัสดกิารให้กับคนพกิาร/ผู้ดอ้ยโอกาสหรอืผู้ยากไร้  
๑2.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
๑3.โครงการตรวจสอบสถานะความพิการ 
๑4.โครงการบ้านหลังเรียนเพื่อสานสัมพันธ์ครอบครัว 
15.โครงการอบรมจัดท้าแผนชุมชน 
16.โครงการส้ารวจและจัดเกบ็ข้อมลูพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
17.โครงการจัดท้าประชาคมต้าบลเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล 
18.โครงการอบคมและศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและองค์กรจัดท้าแผนพัฒนา 
19.โครงการสรรหาคณะกรรมการชุมชน 
20.โครงการปูานท้องถ่ินประชารฐัร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน 
21.โครงการจัดท้าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
22.โครงการจัดท้า/ปรับปรงุแผนพฒันาเทศบาลต้าบล 
23.โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สงูอายุ 
24.โครงการอุดหนุนกลุ่มพฒันาอาชีพต้าบลบ้านสงิห ์
25.โครงการสานสายใยรกัครอบครัวอบอุ่นในชุมชนต้าบลบา้นสิงห์ 
26.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
27.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรกัษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 
 
 

กลยุทธ ์
 
 
 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษาถนน ตรอก 
ซอย ทางเดินเท้า 
ท่อระบายน้้า 
๒. การพัฒนาการจราจร
และระบบขนส่ง 
๓. การพัฒนาระบบไฟฟูา
สาธารณะ 
๔. การพัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค 
๕. พัฒนาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 

๑. ส่งเสรมิความรู้และ
ให้บริการสาธารณสขุ 
มูลฐาน 
๒. การสร้างจิตส้านกึ 
และตระหนกัในการ 
รักษาสุขภาพ 
๓. ส่งเสรมิการรกัษา 
สุขภาพด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการแพทย์ 
แผนไทย 

๑. การพัฒนาสร้างจิตส้านึก
และความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการขยะ 
๓. การพัฒนาสร้างจิตส้านึก
และความตระหนักในการมี
ส่วนร่วมลดปริมาณขยะ 
๔. การพัฒนาจัดระบบ
ปูองกันน้้าท่วมขัง 
๕. การบริหารจัดการ 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

๑. ส่งเสรมิระบบการศกึษา 
๒. ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมภมูิปัญญา
ท้องถิ่น วฒันธรรมทอ้งถิน่
และวัฒนธรรมอันด ี
๓. ส่งเสรมิสนับสนนุการ
จัดการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในสังกัด
เทศบาลต้าบลบ้านสิงห์ 
 

๑. สนับสนนุและสง่เสรมิอาชพีและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
๒.พัฒนาระบบสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ 
๓. พัฒนาการผลิตสนิค้าเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและ
ปลอดภัยจากสารพิษ 
๔.การพัฒนาส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
๕. สนับสนนุและสง่เสรมิอาชพีและการ
ด้าเนนิงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.พัฒนาศักยภาพการผลติ การขนส่ง 
และการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ 
 

๑.ปูองกันแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด 
๒.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓. ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
4.การพัฒนาและส่งเสริม
การท่อเที่ยว 
5.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอด 
ภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.ส่งเสริมการประหยัด
พลังงาน 

๑. พัฒนาการมสี่วนร่วมของประชาชน 
๒. พัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศบาลต้าบล 
๓. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
๔. พัฒนาปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและเอกสารตา่งๆ 
๕. พัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาล 
๖. พัฒนาส่งเสริมสนับสนนุให้มีอุปกรณ์
เครื่องมือเครือ่งใช้ทีเ่หมาะสมเพียงพอตอ่
การปฏิบัติงาน 
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๑. ก่อสร้างปูายส้านักงานเทศบาลพร้อมปรบัปรุงรั้วเทศบาล 
๒.ปรบัปรุงเสียงตามสายหมูบ่้าน  หมู่ที่ ๑๐ 
๓.ก่อสร้าง/ปรบัปรุงหอกระจายข่าว 
๔.ปูายอักษรไฟว่ิงคอมพิวเตอร ์
๕.โครงการรวมใจภักดิ์รกัษ์พื้นที่สเีขียว 
๖.โครงการส่งเสริมการใช้น้้าหมักชีวภาพในการควบคุมน้้าเสยี 
๗.โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ /การจัดงานวันส้าคัญของชาติ 
๘.ก่อสร้าง/ปรบัปรุงซุม้เฉลิมพระเกียรต ิ
๑๑.โครงการคลินกิกฎหมาย 
๑๒.โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นส้าหรบัประชาชน 

๑๓.โครงการส่งเสริมรณรงค์ใหป้ระชาชนประหยัดพลงังาน 

๑๔.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1,2,๔,๖,๗,๘,๙,๑๐ 
15.โครงการจัดสร้างเซฟตี้โซนพร้อมกล้องวงจรปิด 
16. โครงการส้ารวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
17.โครงการเทศบาลพบประชาชน 
18.โครงการอุดหนุนศูนย์ประสานการพฒันาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกจิ ของ อปท. 
19.โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี
20.โครงการรณรงค์ใหป้ระชาชนไปใช้สิทธิเลอืกตั้งในทกุระดับ 
21.โครงการรณรงค์ประชาสมัพันธ์ให้ความรูเ้กี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และกฎหมายเลอืกตั้ง 
22.โครงการรายงานผลการบริหารงานของเทศบาล 
23.โครงการจัดประชุมสภาฯเทศบาลสัญจร 
24.โครงการพฒันาระบบการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย 
25.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศของคณะผูบ้รหิาร 
สมาชิกสภา ลูกจ้างของเทศบาล 
26.โครงการอบรมและสัมมนาของบุคลากรของเทศบาล 
27.โครงการค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัสประจ้าปี) 
28.โครงการอุดหนุนตามโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของอา้เภอโพธาราม , จังหวัด ,    
ส่วนราชการและกระทรวง 
29.โครงการจัดท้าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปขีองเทศบาล 
30.โครงการจัดท้าปูายไฟอกัษรว่ิงคอมพิวเตอร ์
31.โครงการปรับปรงุหอกระจายข่าว 
32.โครงการปรับปรงุเสียงตามสาย 
33.ก่อสร้าง/ปรบัปรุงเสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน 
34.โครงการขยายเขตจุดประชาสัมพันธ์เสียงไร้สาย 
35.โครงการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างจิตส้านึกในการช้าระภาษี 
36.โครงการออกส้ารวจภาษี 
37.โครงการจัดเกบ็ภาษีนอกพื้นที ่
38.โครงการจัดท้าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 
39.โครงการประชาสมัพันธ์ในการช้าระภาษี 
40.อุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างระดับอ้าเภอ 
41.โครงการติดตั้งและปรับปรงุระบบกล้องวงจรปิดบรเิวณอาคารและโดยรอบส้านักงานฯ 
42.โครงการจัดท้าปูายซอยพรอ้มติดตั้งในเขตเทศบาล 
43.โครงการขุดลอกวัชพืชผิวน้้า 
44.โครงการขุดลอกคลองในเขตพื้นที่ต้าบลบ้านสงิห ์
45.โครงการก้าจัดวัชพืชผิวน้้าภายในเขตพื้นที่ต้าบลบ้านสงิห ์
46.โครงการจัดท้าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
47.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
48.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรกัษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการสร้างจิตส้านึกรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อม 
๒.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓.โครงการคลองสวยน้้าใส 
๔.โครงการเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ 
๕.โครงการพฒันาสิง่แวดล้อมและรกัษาความสะอาดในวันที ่12  สิงหาคม 
๖.โครงการจ้างเหมาปรบัปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาความสะอาดบ้าบัดน้้าเสียบรเิวณคูคลอง 
   ในเขตเทศบาล   
๗.โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
๘.โครงการจ้างเหมาก้าจัดขยะวัชพืชผิวน้้าในเขตพื้นที่ต้าบลบ้านสิงห ์
๙.จ้างเหมาก้าจัดวัชพืชผิวน้้าในเขตพื้นทีเ่ทศบาลฯ 
๑๐.โครงการสวนสุขภาพ 
๑๑.โครงการอบรมให้ความรูปู้องกันโรคเอดส์และสารเสพตดิ 
๑๒.โครงการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก 
๑๓.โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกา้เนิดสุนัขและแมว 
๑๔.โครงการฝึกอบรมตอ่เนื่องและศึกษาดูงานเพื่อพฒันาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข 
๑๕.โครงการตรวจสุขภาพร่ายกายประจ้าปีผูบ้รหิาร พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ้า 
๑๖.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุ 
๑๗.โครงการเงินอุดหนุนส้าหรบัพัฒนาสาธารณสุขมลูฐาน 
๒๐.โครงการอบรมให้ความรู้แกก่ลุม่แรงงานนอกระบบด้านสุขภาพ 
๒๑.โครงการรณรงค์งดสรุา  บุหรี่และยาเสพติด 
๒๒.โครงการฝึกอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการรกัษาสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย 
๒๓.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจา้หมู่บ้าน 
๒๔.โครงการปรับปรงุตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสิงห์ 
๒๕.โครงการขยายพื้นที่ตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสงิห ์
๒๖.โครงการประกวดร้านอาหาร/แผงลอยดีเด่น 
๒๗.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูป้ระกอบการร้านอาหารแผงลอย/ผูป้ระกอบการตลาด 
๒๘.โครงการสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียจากตลาดสด 
๒๙.โครงการจ้างเหมาดูดล้างท่อระบายน้้าตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสงิห์ และภายในเทศบาล 
     ต้าบลบ้านสิงห ์

๓๐.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดตลาดนัดเกษตรต้าบลบ้านสิงห์ 
๓๑.โครงการตลาดสดน่าซื้อ 

๓๒.โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ LED  (Light-emitting diode) 
๓๓.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้ารอบตลาดนัดเกษตรกรตา้บลบ้านสิงห ์

๓๔.โครงการจ้างเหมาตเีส้นจราจรล็อคร้านค้า บริเวณตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสิงห ์
๓๕.โครงการเช่าที่ดินราชพัสดบุรเิวณตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสิงห์ 
๓๖.โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสิงห์ 
๓๗.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์บริเวณรมิทางเข้าตลาดนัดเกษตรกรต้าบลบ้านสิงห์ 
๓๘.โครงการก่อสร้างลานจอดรถบรเิวณตลาดนัดเกษตรกรตา้บลบ้านสิงห์ 
๓๙.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สงูอายุ 
40.โครงการออกก้าลงักายเพื่อสุขภาพ 
41.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
41.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรักษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 

แผนงาน 

ผลผลิต / 
โครงการ 

แผนงานบริหาร 
ทั่วไป 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม         
กีฬาและ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

๑.โครงการส่งเสริมการใช้น้้าหมักชีวภาพในการควบคุมน้้าเสีย 
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
3.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคณะกรรมการศูนย์บริการและศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
4.โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล 
5.โครงการผลิตสารชีวภาพเพื่อใช้แทนสารเคมี 
6.โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอพยีง 
7.โครงการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ (กลุ่มปลกูปลูกผักปลอดสารพิษ 
หนองศาลา) หมู่ท่ี 10 
8.โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารดอนโพ 
9.โครงการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 

แบบ ยท.01 

1. ปรับปรุงและวางท่อแท้งค์น้้าประปา (ศูนย์ปูองกันฯ) และขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่6 
2. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติด 
3. โครงการครอบครัวสีขาว 
4. โครงการบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
5. อุดหนุนงบประมาณเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. โครงการรับส่งผู้ปุวยฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง 
7. โครงการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
8. โครงการติดตั้งกล้อง CCTV หมู่ที่ 4 
9. โครงการฝึกอบรมการปูองกันและระงับอัคคีภัย 
10.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
11.โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
12.โครงการปรับปรุงศูนย์หัตถกรรมบ้านก้าแพงเหนือ (ปรับปรุงภูมิทัศน์และ 
อาการให้เป็นศูนย์งานปูองกัน 
13.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
14.โครงการศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจ้าท้องถ่ิน (ศปถ.)  
เทศบาลต้าบลบ้านสิงห์ 
15.โครงการติดตั้งปูายรับแจ้งเหตุ 
16.โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ปูองกันฯ 
17.โครงการก่อสร้างห้องเก็บของงานปูองกันฯ 
18.โครงการก่อสร้างโครงหลังคาโดมศูนย์ปูองกันฯ 
19.โครงการบูรณาการร่วมแก้ไขปัญหาน้้าท่วมขังในพื้นที่อ้าเภอโพธาราม 
20.โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญของชาติ 
21.โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 
22.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
23.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรกัษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 
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1.โครงการสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 
2.โครงการเบ้ียยังชีผู้สูงอายุ 
3.โครงการเบ้ียความพิการ 
4.โครงการเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
5.โครงการโอนเงินงบประมาณเพื่อสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลต้าบลบ้านสิงห ์
 

1.โครงกอ่สร้าง/ปรบัปรุงถนน ค.ส.ล. 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุถนนลาดยางแอสฟลัท์ฯ 
3.โครงการขยายถนนสาธารณะ 
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก/ลกูรงั พร้อมบดอัด 
5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุถนนพร้อมวางท่อระบายน้้า 
6.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุท่อระบายน้้า 
7.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุบ่อพัก 
8.โครงการก่อสร้างรอ่ง/รางระบายน้้า/ดาดคอนกรีต 
9.โครงการวางท่อลอดคลองพร้อมวางท่อระบายน้้า 
10.โครงการขุดลอกคลอง/สระสาธารณะ 
11.โครงการขุดลอกคลองพร้อมก้าจัดวัชพืช 
12.โครงการถมคลองสาธารณะพร้อมวางทอ่ 
13.โครงการปรับปรงุภูมิทัศน ์
14.โครงการวางทอ่/ท้ารางระบายน้้า 
15.โครงการท้าคันกั้นน้้า 
16.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุประตู ปิด-เปิดน้้า 
17.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุ/ต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์ 
18.โครงก่อสร้าง/ปรบัปรุงศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์
19.โครงการรังวัดตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ 
20.โครงการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดจราจร 
21.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
22.โครงการติดตั้งโคมไฟแสงจันทร ์
23.โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
23.โครงการปรับปรงุ/ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 
25.โครงการติดตั้งเสาไฟเหล็กสูง/โคมไฟ 
26.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในต้าบลบ้านสิงห ์
27.โครงการขยายเขตประปา 
28.โครงการปรับปรงุและวางท่อแทง้ค์น้้าประปา 
29.โครงการขุดเจาะบอ่บาดาล 
30.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุอาคาร 
31. โครงการวางระบบพฒันาประสิทธิภาพการจัดเกบ็ขยะ 
32.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ 
33.โครงการชุมชนปลอดถังขยะ 
34.ก่อสร้างสถานทีล่้างรถยนตบ์รรทุกขยะเทศบาลฯ 
35.โครงการรณรงค์ประชาสมัพันธ์เพือ่ลดปริมาณขยะ 
36.โครงการรณรงค์ประชาสมัพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการลด 
     ปริมาณขยะ 
37.โครงการธนาคารขยะในชุมชนและโรงเรียน 
38.โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาดระดบัต้าบล” 
39.โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ 
40.โครงการปรับปรงุวงเวียน 
41.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้้า 
42.โครงการก่อสร้างรั้วรอบ รพ.สต.บ้านบางกะโด พร้อมประตูปิด – เปิด ม.1 
43.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
44.ปรบัปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารงุรกัษายานพาหนะ/วัสดุ/ครภัุณฑ์ 
 
 

 
 

แผนงาน 

ผลผลิต / 
โครงการ 

แผนงานบริหาร 
ทั่วไป 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงาน
การศกึษา 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็
ของชุมชน 

แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรม         
กีฬาและ

นันทนาการ 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 

1.โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
2.โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
3.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี 
4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
5.โครงการสืบสานวัฒนธรรมลาวเวียง 
6.โครงการขอรับเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี 
7.โครงการอุดหนุนเพื่อด้าเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและการ
จัดงาน“ท่องเท่ียวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง” 

8.โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวโพธารามประจ้าปี จงัหวัดราชบุรี 

9.โครงการมัคคุเทศก์น้อยพาเท่ียว    
10.โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านยาเสพติด       
11.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติด 
12.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาล 
13.โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน 
14.โครงการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงาน 
15.โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่น ๆ 
16.โครงการจัดต้ังศูนย์เยาวชนต้าบลบ้านสิงห์ 
17.โครงการค่ายเยาวชนต้าบลบ้านสิงห์ 
18.โครงการอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนต้าบลบ้านสิงห์ 
19.ก่อสร้างอาคารลานกีฬาบริเวณศาลเจ้า 
20.โครงการติดต้ังเครื่องออกก้าลังกายภายในต้าบลบ้านสิงห์ 
21.โครงการจัดซื้อเครื่องออกก้าลังกาย 
22.โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน 
23.โครงการจ้างเยาวชนท้างานช่วงปิดภาคเรียน 
24.โครงการจัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน 
25.โครงการปรับปรุงท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ้าหมู่บ้าน 
26.โครงการบวงสรวงบรรพชนลาวเวียง 
27.โครงการรดน้้าผู้สูงอายุวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
28.โครงการประเพณีแห่ดอกไม้สงกรานต์ลาวเวียงราชบุรี 
29.จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะและครุภัณฑ์ 
30.ปรับปรุง/ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษายานพาหนะ/วัสดุ/ครุภัณฑ์ 
 
 

แบบ ยท.01 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 
    
    
               

 

 
 

 

 
     
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
       
                                       

                                                                                                        

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

Strategic Map 
 

 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ เป็นต าบลน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี มีความสมานฉันท์ 

วิสัยทัศน์ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
และมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 

 

ยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนาระบบ

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม             
 

วิสยัทศัน์ 

ด้านการพัฒนาการ
บริหารและการ

จัดบริการสาธารณสุข 

ด้านการพัฒนาระบบ
การศกึษาและสง่เสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชมุชน

ตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านการพัฒนาประสทิธิภาพ
การเมืองการบริหารท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์

(๑) เพื่อให้ความรู้และบริการด้านสาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
(๒) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคต่าง ๆ 
(๓) ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
(๔) ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน 

(1) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(2) การพัฒนาระบบจัดระบบการบริหารจัดการขยะและสร้าง 
จิตส านึกและความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ 
(3) การบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 
 (๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดพลังงาน 
 

(๑) สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
(๒) เพื่อให้การจัดการด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียนได้มาตรฐาน 
(๓) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง 
(๔) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องส าหรับเด็กด้อยโอกาส 
(๕) ส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 (๖) ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และด าเนินงานตามแผนงานเพื่อ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 

(๑) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้
เสริม 
(๒) เพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน 
(๓) เพื่อส่งเสริมการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ 
(๔) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๕) การส่งเสริมการพาณิชย์การลงทุนและ
การผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ 
(๖) เพื่อส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๗) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตการขนส่ง
และการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ศักยภาพคนและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

(๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนา บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
(๒) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน 
(๓) เพื่อสร้างการบริหารจัดการท่ีดีให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
(๔) เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของท้องถ่ิน 
(๕) พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายได ้
(๖) เพื่อปรบัปรุงเครื่องมือเครื่องใช้สถานที่ปฏิบัตริาชการ 
 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคมมี
คุณภาพ ห่างไกล ยาเสพติด 
(๒) ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 
(๓) เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
(๔) เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวัย 
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 

(1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีและ
ได้มาตรฐาน 
(2) เพื่อก่อสร้างปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
และการระบายน้ า 
(3)เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง 
(4) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภคได้อย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ             
 

แบบ ยท.02 
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(๔) การพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ 
     อุปโภค – บริโภค 
       

(1) ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  ตรอก ซอย  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 
 

(2) การพัฒนาการจราจรและระบบขนส่ง 
 

(3) การพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 

(5) การพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม  

แผนงาน 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

 

แผนงาน 
บรหิารงานทั่วไป 

 

เป้าประสงค ์

(1) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพดีและได้มาตรฐาน 
  
 

ค่าเป้าหมาย 

(1) ร้อยละประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มข้ึน 
(2) จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 

2) เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง บูรณะสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
พื้นฐานและการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ า 
 
(3) เพื่อขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างให้ทั่วถึง 
 
(4) เพื่อให้ประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรได้อย่างทั่วถึง
และพอเพียง 
 

(1) ร้อยละประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มข้ึน 
(2) จ านวนที่ได้รับการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
 
(๑)ร้อยละของประชาชนได้รับความสะดวกเพิ่มข้ึน 
 
(1) ร้อยละของประชาชนมีน้ าอุปโภค-บริโภคเพิม่ข้ึน 
 

เป้าประสงค ์
และค่า

เป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน 
การรกัษาความสงบภายใน
ใน 

แผนงาน 
การศกึษา 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

(๔) การพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม 
       

(1) การพัฒนาสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

(2) การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะ 
 

(3) การสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ 
 

(5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

แผนงาน แผนงาน 
บริหารท่ัวไป 

 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

 

เป้าประสงค ์

(๑) เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  

ค่าเป้าหมาย 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง 
(๓) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 
(4) ร้อยละของพื้นที่น้ าทว่มขังลดลง 

(2) การพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการขยะและสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการร่วมลดปริมาณขยะ 
 

(3) การบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

(4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ 
 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง 
(๓) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง 
(๓) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 
(4) ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
(5) ร้อยละของพื้นที่น้ าทว่มขังลดลง 
 

เป้าประสงค์และ
ค่าเปา้หมาย 

กลยุทธ ์

(๑) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของปัญหามลพิษลดลง 
(๓) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 
(4) ร้อยละของปริมาณขยะลดลง 
 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านระบบบริหารและจัดบริการสาธารสุข 

เป้าประสงคแ์ละ
ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

(1) เพื่อให้ความรูแ้ละบริการด้านสาธารณสุขให้แก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

(1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขได้อยา่ง 
     ทั่วถึง 
(3) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 

(2) เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคต่าง ๆ (1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 

(3) ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของประชาชน 
และส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

(1) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(2) ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึน้ 
(3) ร้อยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลยุทธ ์ (1) ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการ
สาธารณะสุขมูลฐาน 

(2) การสร้างจิตส านกึและตระหนกัใน
การรักษาสุขภาพอนามยั 

(3) ส่งเสริมการรักษาสุขภาพด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย 

แผนงาน แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงคแ์ละ
ค่าเป้าหมาย 

(1) สนับสนุนและส่งเสริมการบริหารการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ (1) ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้เพิม่ขึ้น 
(2) ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษาต่อเพิ่มขึ้น 
(3) ร้อยละของจ านวนสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
(4) ร้อยละของนักเรียนมีโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น 

(2) เพื่อให้การจัดการด้านการศึกษาของเด็กก่อนวยเรียนได้   
    มาตรฐาน 

(1) ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้เพิม่ขึ้น 
(2) ร้อยละของจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อ 
     เพิ่มขึ้น 
(3) ร้อยละของจ านวนสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น 
(4) ร้อยละของนักเรียนมีโภชนาการที่ดีเพิ่มขึ้น 

(3) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนทั้งในและนอกระบบ 
    การศึกษาอย่างทั่วถึง 

(1) ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้เพิม่ขึ้น 

(4) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอยา่งต่อเนื่องส าหรับเด็ก 
     ด้อยโอกาส 

(1) ร้อยละของนักเรียนได้รับความรู้เพิม่ขึ้น 
(๒) ร้อยละของจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาต่อ
เพิ่มขึ้น 

(5) ส่งเสริมการศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(1) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึน้ 

(๖) ปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และด าเนินงาน
ตามแผนงานเพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

(1) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน ให้ความส าคัญ
กับสถาบันของชาติเพิ่มขึ้น 

กลยุทธ ์ (1) ส่งเสริมระบบการศึกษา (2) ส่งเสริมขนบธรรมเนียม  จารีต 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิัญญา
ท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันด ี

(3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

แผนงาน แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม      

และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
และค่า

เป้าหมาย 

(1) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เสริม (1) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

(๒) เพื่อส่งเสริมการกระจายรายให้กับประชาชน 
(1) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
(2) จ านวนสถานที่จ าหนา่ยสินค้าเพิ่มขึน้ 
(3) ร้อยละของความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
     เพิม่ขึน้ 

(3) เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ (1) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

(4) เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว (1) ร้อยละของครัวเรือนมีรายได้จากการให้บริการ 
     ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
(2) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

(๕) การส่งเสริมการพณิชย์การลงทุนและการผลิตสินค้าให้มี 
     คุณภาพ 

(๑) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
(๒) ร้อยละของผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้น 
(3) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ (6) เพื่อส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญา 

    เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 (7) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การขนสง่และการแข่งขันในการ

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (1) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ ์ (1) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพและเพิม่รายได้
ให้แก่ประชาชน 

(2) พัฒนาระบบสินค้าเกษตรและเกษตร
อุตสาหกรรม สินค้า OTOP ฯลฯ 
      

(3) พัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัย
จากสารพษิ 

(4) การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

(๕) สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) การพัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง และ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

แผนงาน แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรม      

และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์
และ 

ค่าเป้าหมาย 

(๑) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพ 
ห่างไกลยาเสพติด 

(๑) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(๒) ร้อยละของประชาชนมีความรู้เพิ่มขึน้ 
(3)ร้อยละของปัญหายาเสพติดลดลง 

(๒) ส่งเสริมสวัสดิการและการจัดกิจกรรมนันทนาการ (๑) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) ร้อยละของประชาชน/เยาวชน เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้น 
(3) จ านวนวัสดุ อุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น 
(4) จ านวนสถานที่ในการจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 

(3) เพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย (๑) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

(4) เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(2) ร้อยละของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

(๕) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุกกลุ่มวยั ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
 

(๑) ร้อยละของจ านวนประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

กลยุทธ ์ (๑) ป้องกัน 
และแก้ไข 
ปัญหายา 
เสพติด 

(๒) ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 (๓)  ส่งเสริม   
      กีฬาและ 

นันทนาการ 

(4) การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนงาน แผนงาน 
บริหารทั่วไป 

แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค ์
       และ 
 ค่าเป้าหมาย 

(๑) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ (๑) จ านวนบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
(๒) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

(๒) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความ 
     เข้มแข็งให้กบัชุมชน 

(๑) ร้อยละของของประชาชนมีสว่นร่วมเพิ่มขึ้น  
(2) จ านวนประชาชนมีสว่นร่วมในการตัดสินใจและมี
ส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มขึ้น 

(3) เพื่อสร้างการบริหารจัดการที่ดีให้กบัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(4) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างความ 
     เข้มแข็งให้กบัชุมชน 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีส่วนรว่มเพิ่มขึ้น 
(2) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
(3) จ านวนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ มีการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีส่วนรว่มเพิ่มขึ้น 
 

(๕) เพื่อส่งเสริมความความเข้าใจเกีย่วกบักิจการท้องถิ่น 
 

(๑) ร้อยละของประชาชนมีส่วนรว่มเพิ่มขึ้น 
(2) จ านวนกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับ มีการ
ปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

(6) เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการจัดเก็บรายได้ 
 

(๑) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
(2) ร้อยละของการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
 

(7) เพื่อปรับปรุงเครื่องมือเครื่อง ใช้สถานที่ปฏิบัติราชการ 
 

(๑) ร้อยละของการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
(2) จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ ์  (๑) การพัฒนา     
  ส่งเสริมการม ี
  ส่วนร่วมของ  
  ประชาชน 

(2) พัฒนา
ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกบั 
เทศบาลต าบล 

(3) พัฒนา  
 ส่งเสริม 
การพัฒนา
บุคลากร 

(4) พัฒนา 
ปรับปรุง 
ระเบียบ   
 กฎหมาย 
ข้อบังคับ 
และเอกสาร
ต่างๆ 

(5) พัฒนา
ปรับปรุง
การจัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาล 

(6) พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้มี 
อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใชท้ี่เหมาะสม
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

แผนงาน แผนงาน 
บริหารท่ัวไป 

แผนงาน 
การรักษาความสงบภายใน 

แผนงาน 
การศึกษา 

แผนงาน 
สาธารณสุข 

แผนงาน 
เคหะและชุมชน 

แผนงาน 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน 
การเกษตร 

แผนงาน 
งบกลาง 
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                                                                                                                                                                                                แบบ ยท.03 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค – สาธารณปูการ  โครงสร้างพื้นฐาน 
ย.2 การส่งเสริม 
และพัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ย.1 ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ  

1. ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้อยู่ใน
สภาพดีและได้
มาตรฐาน  

1. ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
เพิ่มขึน้ 
2.จ านวนที่ไดร้ับ 
การก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 

42 78 100 118 เพิ่มขึน้ 
- ปี 2562  

35 โครงการ 
- ปี 2563  

22  โครงการ 
- ปี 2564 
19 โครงการ 

1.ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน 
ตรอก ซอย  
ทางเดนิเท้า 
ท่อระบายน้ า  

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนน ค.ส.ล. 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ 
3.โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก/ลกูรัง พร้อมบดอัด 
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ถนนพร้อมวางท่อระบายน้ า 
5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ท่อระบายน้ า 
6.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
บ่อพัก 
7.โครงการก่อสร้างรอ่ง/ราง
ระบายน้ า/ดาดคอนกรตี 
8.โครงการวางท่อลอดคลอง
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 
9.โครงการขุดลอกคลอง/
สระสาธารณะ 
10.โครงการถมคลอง
สาธารณะพร้อมวางท่อ 
11.โครงการกอ่สร้าง/
ปรับปรุงสนามกีฬา 
12.โครงการปรับปรุงภูมทิัศน ์
13.โครงการสร้าง 
สวนสุขภาพ 
 
 

กองช่าง, 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
กอง

สาธารณสขุ, 
กอง

การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน 
ตรอก ซอย  
ทางเดนิเท้า 
ท่อระบายน้ า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.โครงการวางท่อ/ท าราง
ระบายน้ า 
15.โครงการขยายท่อ 
ระบายน้ า 
16.โครงการท าคนักัน้น้ า 
17.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ประตู เปิด – ปิดน้ า 
18.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง/
ต่อเตมิอาคารอเนกประสงค ์
19.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ศาลาอ่านหนังสือพมิพ ์
20.โครงการรังวัดตรวจสอบแนว
เขตทางสาธารณะ 
21.โครงการขยายถนน
สาธารณะ 
22.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
อาคาร 
23.โครงการเทลานคอนกรตี 
24.โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง
ห้องน้ า 
25.โครงการขยายไหล่ 
ทางถนน 
26.โครงการกอ่สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
27.โครงการกอ่สร้างปูาย
ส านักงานพรอ้มปรับปรุงรั้ว
เทศบาล 
28.โครงการปรับปรุงศนูย์ 
พัฒนาเดก็เลก็ 
29.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ศนูย์พัฒนาเด็กเลก็ 
30.โครงการกอ่สร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
บ้านหนองอ้อ 

กองช่าง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
กองสาธารณสขุ, 

กอง 
การศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

          1.ก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษา ถนน 
ตรอก ซอย  
ทางเดนิเท้า 
ท่อระบายน้ า 

31.โครงการปรับปรุงวงเวียน 
32.โครงการกอ่สร้างสถานที่
ล้างรถยนต์บรรทุกขยะ 
33.โครงการขยายพื้นที ่
ตลาดนัดฯ 
34.โครงการตกแต่งภายใน
ศูนย์ฝึกอาชีพ 
35.โครงการกอ่สร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 
36.โครงการกอ่สร้างหลังคา
กันสาดตลาดสด 
37.โครงการกอ่สร้างลาน 
จอดรถตลาดนัดฯ 
 

กองช่าง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
กองสาธารณสขุ, 

กอง 
การศกึษา 

 
 
 
 
 

 
 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การส่งเสรมิ 
และพัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ย.1 ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ  

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 
บูรณะสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
พื้นฐานและการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและ
การระบายน้ า 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
เพิ่มขึน้ 
2.จ านวนที่ไดร้ับ 
การก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
 
 
 

3 6 8 11 เพิ่มขึน้ 
- ปี 2562 
3 โครงการ 
- ปี 2563 
2 โครงการ 
- ปี 2564  
3 โครงการ 

 
 

 

2.การพัฒนาการ
จราจรและระบบ
ขนส่ง 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการติดตั้งเครือ่งหมาย
จราจร 
และจัดหาเครือ่งมือเครือ่ง 
ใช้ในการจราจร 
2.โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
ภายในหมู่บ้าน 
3.โครงการจัดท าปูายซอย
พร้อมติดตั้งใน 
เขตเทศบาล 
4.โครงการก่อสร้างปูาย
ทางเข้าชุมชน 

กองช่าง 
ส านัก

ปลัดเทศบาล, 
กองสาธารณสขุ, 

กอง 
การศกึษา 

 
 
 
 

 
 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การส่งเสรมิ 
และพัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ย.1 ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ  
 

- เพื่อขยายเขตไฟฟูา
และแสงสว่างให้ทั่วถึง 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
เพิ่มขึน้ 

7 13 19 24 เพิ่มขึน้ 
- ปี 2562 
6 โครงการ 
- ปี 2563 
6 โครงการ 
- ปี 2564  
5 โครงการ 

3. การพฒันา 
ระบบไฟฟูา
สาธารณะ 

1.โครงการติดตั้งโคมไฟแสง
จันทร ์
2.โครงการขยายเขตไฟฟูา 
3.โครงการติดตั้ง 
เสาไฟเหล็กสูง 
4.โครงการติดตั้ง 
โคมไฟ 

กองช่าง กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การส่งเสรมิ 
และพัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ย.1 ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค –
สาธารณูปการ  
 

- เพื่อให้ประชาชนม ี
น้ าอุปโภค – บริโภค 
และการเกษตรได ้
อย่างทั่วถึงและ
พอเพียง 

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค – บริโภค
เพิ่มขึน้ 

1 4 5 9 เพิ่มขึน้ 
- ปี 2562 
3 โครงการ 
- ปี 2563 
1 โครงการ 
- ปี 2564  
4 โครงการ 

4.การพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค–บริโภค 

1.โครงการขยายเขตประปา 
2.โครงการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล 
3.โครงการปรับปรุงและวาง
ท่อแท้งคน์้ าประปา 

กองช่าง , 
ส านัก 

ปลัดเทศบาล  

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การส่งเสรมิ 
และพัฒนาเชือ่มโยง
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ย.1 ด้านการ 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ  

- เพื่อก่อสร้างปรับปรุง 
บูรณะสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
พื้นฐานและการแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขังและ
การระบายน้ า 
 
 
 

1. ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
เพิ่มขึน้ 
2.จ านวนที่ได ้
รับการกอ่สร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซม
บ ารุงรักษา 
 
 
 

6 5 5 6 เพิ่มขึน้ 
ปี 2562 –  

2563 
5 โครงการ 
ปี 2564 

6 โครงการ 
 
 
 

 

5.การพัฒนา
ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพนัธ์โครงเหลก็ 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
หอกระจายข่าว 
3.โครงการขยายเขตจุด
ประชาสัมพนัธ์เสียงไร้สาย 
4.โครงการปรับปรุงเสียง 
ตามสาย 
5.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
เสียงไร้สายภายในหมู่บ้าน 
6.โครงการจัดท า 
ปูายอักษรไฟวิ่งคอมพิวเตอร ์

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

, กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม          
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
พัฒนาด้านระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1.เพื่อสรา้งจิตส านึก
และความตระหนักใน
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของปัญหา
มลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
 

10 20 30 40 เพิ่มขึน้ปีละ 
10 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.การพัฒนาสร้าง
จิตส านกึและความ
ตระหนกัในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการรวมใจภกัดิ์รกัษ์
พื้นที่สเีขียว 
2.โครงการสร้างจิตส านึก 
รณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ใน
การจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
3.โครงการฝกึอบรมให้ 
ความรู้ในการรกัษา 
สิ่งแวดลอ้ม 
4.โครงการส่งเสริมการ 
ใช้น้ าหมักชวีภาพในการ 
บ าบัดน้ าเสีย 
5.โครงการคลองสวยน้ าใส 
6.โครงการเมืองน่าอยู่   
ชุมชนน่าอยู่ 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม

ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
พัฒนาด้านระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1.เพื่อสรา้งจิตส านึก
และความตระหนักใน
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ 
ปัญหามลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
 

10 20 30 40 เพิ่มขึน้ปีละ 
10 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.การพัฒนาสร้าง
จิตส านกึและความ
ตระหนกัในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๗.โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และรกัษาความสะอาดใน 
วันที ่๑๒ สิงหาคม 
8.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนแ์ละดแูลรกัษาความ
สะอาด , บ าบัดน้ าเสีย  
บริเวณคูคลองภายในเขต
เทศบาล 
9.โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง 
10.โครงการขุดลอก 
วัชพืชผิวน้ า 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 

กอง
สาธารณสขุฯ,

กองช่าง 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2             
การพัฒนาด้านระบบ
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

2.การพัฒนาจัดระบบ
การบริหารจัดการขยะ
และสร้างจิตส านึกและ
ตระหนกัในการร่วม 
ลดปริมาณขยะ 
๓.เพื่อปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มให้น่า
อยู่ 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ 
ปัญหามลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
4.ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง 

4 8 12 16 เพิ่มขึน้ปีละ 
4 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.การพัฒนา
จัดระบบการบริหาร
จัดการขยะ 

1.โครงการวางระบบพัฒนา
ประสิทธภิาพการจัดเก็บขยะ 
2.โครงการรณรงค์  คดัแยก
ขยะและลดปริมาณขยะ 
3.โครงการชุมชนปลอด 
ถังขยะ 
4.โครงการจ้างเหมา 
ก าจัดขยะ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2        
การพัฒนาด้านระบบ
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

2.การพัฒนาจัดระบบ
การบริหารจัดการ 
ขยะและสร้าง 
จิตส านกึและตระหนัก
ในการร่วมลดปริมาณ
ขยะ 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ 
ปัญหามลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
 

3 6 9 12 เพิ่มขึน้ปีละ 
3 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

๓.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
ในการมีส่วนร่วมลด
ปริมาณขยะ 

๑.โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์เพือ่ลดปรมิาณ
ขยะ 
๒.โครงการธนาคารขยะใน
ชุมชนและโรงเรียน 
๓.โครงการจัดการขยะ 
มูลฝอยชุมชน 
“จังหวัดสะอาดระดับต าบล” 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การ
พัฒนาด้านระบบการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓.การบ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ 
ปัญหามลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 

7 12 17 22 เพิ่มขึน้ปีละ 
5 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

๔.การพัฒนาระบบ
ปูองกันน้ าท่วม 

1.โครงการจ้างเหมาก าจัด
วัชพืชผิวน้ าภายในต าบล 
2.โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า 
3.โครงการขุดลอกคลอง 
พร้อมก าจดัวัชพืช 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ,

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

กองช่าง 
 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2        
การพัฒนาด้านระบบ
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๔.เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่ 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของปัญหา
มลพิษลดลง 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 

2 3 4 5 เพิ่มขึน้ปีละ 
1 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

๕.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศนท์างเดินเท้า 
2.โครงการปรับปรุง 
ภูมิทัศน ์
3.โครงการก่อสร้างเขือ่น 
กันตลิ่ง 

กอง 
สาธารณสขุฯ,

กองช่าง 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสขุ 

๑.เพื่อให้ความรู้และ
บริการด้านสาธารณสขุ
ให้แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ปูองกัน
โรคต่าง ๆ 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
๓.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 

12 24 36 48 เพิ่มขึน้ปีละ 
12 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

๑.ส่งเสริมให้ 
ความรูแ้ลให้บริการ
สาธารณสขุมูลฐาน 

๑.โครงการอบรมให้ความรู้
ปูองกันโรคเอดสแ์ละสาร 
เสพติด 
2.โครงการควบคุมและ 
ปูองกันไขเ้ลือดออก 
3.โครงการรณรงค ์
ควบคุมปูองกนัโรคพิษสุนัข 
บ้าและคุมก าเนดิสุนขั 
และแมว 
4.โครงการฝกึอบรมต่อเนือ่ง
และศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสขุ 
5.โครงการตรวจสขุภาพ
ร่างกายประจ าปี  
6.โครงการฝกึอบรมและ 
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสรมิ
สุขภาพผู้สูงอายุ 
7.โครงการ ฟ.ฟนั ขาวสะอาด
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ, 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสขุ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสขุ 

๑.เพื่อให้ความรู้และ
บริการด้านสาธารณสขุ
ให้แก่ประชาชนได้
อย่างทั่วถึง 
2.เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ปูองกัน
โรคต่าง ๆ 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 
๒.ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
บริการสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
๓.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 

12 24 36 48 เพิ่มขึน้ปีละ 
12 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

๑.ส่งเสริมให้ความรู้
และให้บริการ
สาธารณสขุมูลฐาน 

8.โครงการศูนย์เด็กเล็ก 
ปลอดโรค   
9.โครงการเงนิอดุหนุน 
ส าหรับพัฒนาสาธารณสขุ 
มูลฐาน 
10.โครงการโอนเงนิ
งบประมาณเพือ่สมทบ 
กองทุนหลกัประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 

กอง 
สาธารณสขุฯ, 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสขุ 

2.เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ปูองกัน
โรคต่าง ๆ 
 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

2 4 6 8 เพิ่มขึน้ปีละ 
2 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.การสร้าง 
จิตส านกึและ
ตระหนกัในการ
รักษาสุขภาพ 

1.โครงการอบรมให้ความรู ้
แกก่ลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ด้านสุขภาพ 
2.โครงการรณรงค์   งดสุรา 
บุหรี่ และยาเสพตดิ 
 
 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสขุ 

3.ปูองกันและส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

1 2 3 4 เพิ่มขึน้ปีละ 
1 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.ส่งเสริมการ 
รักษาสุขภาพด้วย          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการแพทย์         
แผนไทย 

1.โครงการฝกึอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการรกัษา
สุขภาพด้วยการแพทย์ 
แผนไทย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารและการ
จัดบริการด้าน
สาธารณสขุ 

3.ปูองกันและส่งเสรมิ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

๑.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึน้ 
3.ร้อยละของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 

1 2 3 4 เพิ่มขึน้ปีละ 
1 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.ส่งเสริมการ 
รักษาสุขภาพด้วย          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการแพทย์         
แผนไทย 

1.โครงการฝกึอบรมให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการรกัษา
สุขภาพด้วยการแพทย์ 
แผนไทย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านระบบ
การศกึษาและสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

1.สนับสนุนและ
ส่งเสริมการบริหาร
การศกึษาอย่างมี
คุณภาพ 
2.เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเยาวชนทัง้ใน
ระบบและนอกระบบ
อย่างทั่วถึง 
3.เพื่อส่งเสริม
การศกึษาและพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 

1.ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ 
ความรู้เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
การศกึษาต่อ 
เพิ่มขึน้ 
3.ร้อยละของของ
จ านวนสื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึน้ 
4.ร้อยละของ
นักเรียนมี
โภชนาการที่ดีขึน้ 

9 8 8 8 เพิ่มขึน้ปีละ 
8 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.ส่งเสริมระบบ
การศกึษา 

1.โครงการมอบเงิน 
สงเคราะหเ์พื่อการศกึษา 
2.โครงการอาหารเสริม (นม) 
3.โครงการแข่งขนัความเป็น
เลิศทางวชิาการ 
4.โครงการฝกึอบรมการ 
จัดท าแผนการศกึษา 
5.โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศกึษา 
6.โครงการจัดงานฉลอง 
วันเดก็แห่งขาต ิ
7.โครงการวนัเดก็แห่งชาติ 
7.อุดหนนุโครงการอาหาร
กลางวนัโรงเรียนในเขต
เทศบาล 
10.โครงการจัดหาเครือ่งมือ 
เครื่องใช ้และยานพาหนะ 
และครุภณัฑ์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านระบบ
การศกึษาและสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

- ส่งเสรมิการศาสนา
และรกัษา
ขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
- ปกปูองและเชดิชู
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
ด าเนนิงานตาม
แผนงานเพือ่สอด 
คล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล 

1.ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชน 
เข้ารว่มกจิกรรม 
ทางศาสนาและ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชน
ให้ความส าคัญกับ
สถาบันของชาติ
เพิ่มขึน้ 

7 14 21 28 เพิ่มขึน้ปีละ 
7 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.ส่งเสริม 
ขนบธรรมเนียม   
จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม             
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมอันด ี

1.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซุ้มเฉลิมพระเกียรต ิ 
2.โครงการจัดงานรฐัพิธ ี
ต่าง ๆ /การจัดงานวันส าคัญ
ของชาต ิ
3.โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ลาวเวียงราชบุร ี
4.โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ลาวเวียง 
5.โครงการจัดงาน 
ประเพณีลอยกระทง 
6.โครงการจัดงานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา 
7.โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นชุมชนต าบลบ้านสิงห์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

กอง 
การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

 ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาด้านระบบการศกึษาและส่งเสริมศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้านระบบ
การศกึษาและสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

- เพื่อให้การจดัการ
ด้านการศึกษาของเด็ก
ก่อนวัยเรียนได้
มาตรฐาน 

1.ร้อยละของ
นักเรียนได้รับ 
ความรู้เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
นักเรียนที่ได้รับ
การศกึษาต่อ 
เพิ่มขึน้ 
3.ร้อยละของของ
จ านวนสื่อการเรียน
การสอนเพิ่มขึน้ 
4.ร้อยละของ
นักเรียนมี
โภชนาการที่ดีขึน้ 

17 34 51 68 เพิ่มขึน้ปีละ 
17 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.ส่งเสริมสนับสนนุ
การจดัการเรียน 
การสอนศนูย์ 
พัฒนาเดก็เลก็ใน
สังกัดเทศบาล 
ต าบลบ้านสิงห์ 

1.โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 
2.โครงการประเมนิคุณภาพ
การศกึษา 
3.โครงการประเมนิคุณภาพ
ภายนอก 
4.โครงการสนับสนุน 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศกึษา 
5.โครงการสานฝัน 
บัณฑิตน้อย 
6.โครงการปฐมนิเทศ 
ผู้ปกครองนกัเรียน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

2ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณชิย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีรายได้ 
- เพื่อส่งเสรมิการ
กระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน 
- เพื่อส่งเสรมิการ 
จัดตั้งกลุม่อาชีพ 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ความรู้เพิ่มขึน้ 

13 26 39 52 เพิ่มขึน้ปีละ 
13 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.สนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

1.โครงการฝกึอบรมสร้าง
อาชีพหลักสตูรระยะสั้น 
2.โครงการฝกึอบรมและ 
ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ 
3.โครงการเสริมสร้าง 
ศักยภาพให้ผู้สูงอายุ 
พึ่งตนเองได้ 
4.โครงการฝกึอบรมอาชีพแก่
อาสาสมัคร 
สาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 
5.โครงการฝกึอบรมพัฒนา
คณะกรรมการศูนย์บริการ 
และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
6.โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูป
อาหารดอนโพพอเพียง 
7.โครงการผลิตปุ๋ยหมัก
อินทรีย์ชีวภาพ 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          1.สนับสนุนและ

ส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชน 

8.โครงการสนับสนุน
หน่วยงาน/ชมรม/กลุม่ตาม
อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 
9.โครงการอดุหนุน 
กลุ่มพัฒนาอาชีพต าบล 
บ้านสิงห์ 
10.โครงการสานสายใยรกั
ครอบครัวอบอุน่ในชมุชน
ต าบลบ้านสิงห์ 
11.โครงการสบทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

  

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

2ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณชิย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อส่งเสรมิการ
กระจายรายได้ให้กับ
ประชาชน 
- เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
การผลิต การขนส่ง
และการแข่งขนัในการ
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
3.ร้อยละของความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่มขึน้ 
 

10 20 30 40 เพิ่มขึน้ปีละ 
10 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.พัฒนาระบบ
สินค้าเกษตร 
และเกษตร
อุตสาหกรรม 
สินค้า OTOP ฯลฯ 

1.โครงการปรับปรุง 
ตลาดนัดฯ 
2.โครงการประกวด
ร้านอาหาร/แผงลอยดเีด่น 
3.โครงการฝกึอบรมและ 
ศึกษาดูงานของผู้ประกอบ 
การร้านอาหารแผงลอย/
ผู้ประกอบการตลาด 
4.โครงการจ้างเหมาดูด 
ล้างท่อระบายน้ าตลาดนัดฯ 
และภายในเทศบาลต าบล 
บ้านสิงห์ 
5.โครงการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิดตลาดนัดฯ 
6.โครงการตลาดสดน่าซ้ือ 
7.โครงการติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์ LED  (Light - 
emitting diode) 
8.โครงการจ้างเหมาตีเส้น
จราจร ลอ็คร้านค้า บริเวณ
ตลาดนัดเกษตรกรฯ 
9.โครงการเช่าที่ดนิราชพัสดุ
บริเวณตลาดนัดฯ 
10.โครงการปรับปรุงภูมทิัศน ์

กอง 
สาธารณสขุฯ 

,ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถใน 

การแข่งขนั 

2ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่ 
เสริมความมัน่คง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณชิย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การส่งเสริมการ
พาณิชย์ การลงทนุ 
และการผลิตสนิค้า 
ให้มีคุณภาพ 
- เพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
การผลิต การขนส่ง
และการแข่งขนัใน 
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
3.ร้อยละของ
ผลผลิตทาง
การเกษตรทีม่ี
คุณภาพปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้น 

7 14 21 28 เพิ่มขึน้ปีละ 
7 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.พัฒนาระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตร
อุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพและ
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

1.โครงการฝกึอบรมการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ์
2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 
3.โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 
4.โครงการส่งเสริมการใชน้้ า
หมักชีวภาพในการควบคุม 
น้ าเสีย 
5.โครงการผลิตสารชีวภาพ
เพื่อใช้แทนสารเคม ี
6.โครงการอดุหนุนกลุ่ม 
อาชีพต่าง ๆ 
7.โครงการสนับสนุน
หน่วยงาน/ชมรม/กลุม่ตาม
อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 
 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

,ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถในการ
แข่งขนั 
2ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณชิย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

1.ร้อยละของ
ครัวเรือนมีรายได้
จากการให้บรกิาร
ท่องเที่ยวเพิม่ขึน้ 
2.ร้อยละของ
ประชากรมรีายได้
เพิ่มขึน้ 
 

1 2 3 4 เพิ่มขึน้ปีละ 
1 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

4.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1.โครงการอดุหนุนเพื่อ
ด าเนนิการเผยแพร่                   
ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและ 
“การจัดงานท่องเที่ยว ราชบุรี
ของดีเมืองโอ่ง” ประจ าปี   
พ.ศ.2561-2564 
 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
เพิ่มประสทิธิภาพ
การผลิตและ
ความสามารถในการ
แข่งขนั 
2ยุทธศาสตรท์ี่ 2
ส่งเสริมและพัฒนา
เชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

4. ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาเพือ่เสริม
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวางแผน  
การส่งเสรมิการ
ลงทุนพาณชิย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้าน
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชมุชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- เพื่อส่งเสรมิอาชีพ
และการด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ร้อยละของ
ประชากรมรีายได้
เพิ่มขึน้ 
 

2 4 6 8 เพิ่มขึน้ปีละ 
4 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

5.สนับสนุนและ
ส่งเสริมอาชีพการ
ด าเนนิงานตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.โครงการส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.โครงการส่งเสริม 
การเกษตร ตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิต ศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
ศักยภาพคน 
และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

- ส่งเสรมิให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีคุณภาพ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
เพิ่มขึน้ 
3.ร้อยละของ 
ปัญหายาเสพติด
ลดลง 

5 10 15 20 เพิ่มขึน้ปีละ 
5 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.ปูองกันและ 
แก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

1.โครงการเยาวชนรว่มใจ 
ต้านภัยยาเสพติด 
2.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
ลานกฬีา 
3.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารลานกฬีา 
4.โครงการบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพ 
/ผู้ติดยาเสพติด 
5.โครงการครอบครัวสขีาว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล, 

กอง
การศกึษา, 

กองคลัง 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
ศักยภาพคน 
และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

-ส่งเสรมิคุณภาพชีวิต
ของประชากรทกุ 
กลุ่มวัย ลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 
และส่งเสริมการ
อนรุักษ์พลังงาน 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึน้ 
 

16 31 46 61 เพิ่มขึน้ปีละ 
15 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

1.โครงการคลินกิกฎหมาย 
2.โครงการอบรมกฎหมาย
เบ้ืองต้นส าหรับประชาชน 
3.โครงการจัดสร้างเซฟตีโ้ซน
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
4.โครงการจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 
5.โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
6.โครงการเบ้ียความพกิาร 
7.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคารแปรรูปผลิตภณัฑ์ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล,

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิต ศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
          2.ส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิต 
8.โครงการปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
9.โครงการส่งเสริมสขุภาพ
ผู้สูงอายุ 
10.โครงการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพ 
11.โครงการสงเคราะห์และ
จัดสวัสดกิารให้กับผู้สูงอายุ 
12.โครงการสงเคราะห์ผู้ปุวย
เอดส์ในเขตเทศบาล 
13.โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพกิาร 
14.โครงการสงเคราะห์และ
จัดสวัสดกิารให้กับคนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาสหรอืผู้ยากไร ้
15.โครงการฝึกอบรมและ 
ศึกษาดูงานการบริหาร 
จัดการกองทนุหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง 
16.โครงการตรวจสอบ 
สถานะความพิการ 
17.เงินอุดหนุนโครงการผัง
เมืองรวมโพธาราม 

  

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
ศักยภาพคนและ 
ความเขม้แขง็ 
ของชุมชน 
 

- ส่งเสรมิสวัสดกิาร
และการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 
 

9 18 27 36 เพิ่มขึน้ปีละ 
9 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

1.โครงการแข่งขนักฬีา
เยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาล 
2.โครงการส่งนักกีฬาเข้ารว่ม
การแข่งขนักับหน่วยงานอื่นๆ 
3.โครงการแข่งขนักฬีา
นักเรียน 
4.โครงการจ้างเยาวชน 
ท างานชว่งปิดภาคเรียน 
5.โครงการจัดกิจกรรมชว่ง 
ปิดภาคเรียน 
 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิต ศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 
 
 
 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 
 
 
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
ศักยภาพคน 
และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

 
 
 
 
 
- เพื่อรักษาความ 
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 
- เพื่อปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 
 
 
 
 
1.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึน้ 
 

 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

45 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

เพิ่มขึน้ปี
ละ 
15 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
4.การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6.โครงการจัดตั้งศูนย์เยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
7.โครงการพัฒนาเดก็และ
เยาวชนต าบล 
บ้านสิงห์ 
1.โครงการจัดสร้างเซฟตีโ้ซน
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 
2.โครงการฝกึอบรมการ
ปูองกันและระงับอัคคีภัย 
3.โครงการฝกึอบรมการ
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
4.โครงการฝกึอบรมเสริม 
สร้างศักยภาพของอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
5.โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการปูองกนัและ
รักษาความปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
6.โครงการปรับปรุงศนูย์
หัตถกรรมบ้านก าแพงเหนอื 
(ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นศูนย์
งานปูองกันฯ) 
7.โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
8.โครงการติดตั้งปูายรับ 
แจ้งเหต ุ
9.โครงการก่อสร้างรั้วศนูย์
ปูองกัน 
10.โครงการกอ่สร้างห้อง 
เก็บของงานปอูงกนัฯ 
11.โครงการกอ่สร้างโครง
หลังคาโดมศูนย์ปูองกันฯ 
12.โครงการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ
13.โครงการบรกิาร รับ – ส่ง 
ผู้ปุวยฉุกเฉิน 24 ชัว่โมง 

 
 
 
 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านคณุภาพชวีิต ศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  
ศักยภาพคน 
และความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 
 

- เพื่อรักษาความ 
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 
- เพื่อปอูงกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

1.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
2.ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน
เพิ่มขึน้ 

15 30 45 60 เพิ่มขึน้ปี
ละ 
15 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

4.การรักษาความ
สงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

14.โครงการให้บริการด้าน
การแพทย์ฉกุเฉิน 
15.โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาด้านประสทิธภิาพการเมือง การบรหิารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

- เพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มของ 
ประชาชนและสร้าง
ความเขม้แขง็ให้กับ
ชุมชน 
- เพื่อสร้างการบริหาร
จัดการที่ดีให้กับ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1.จ านวนบุคลากร 
มีความรู ้
ความสามารถ 
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึน้ 
3.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ส่วนรว่มมากขึน้ 

6 12 18 24 เพิ่มขึน้ปี
ละ 
6 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

1.การพัฒนาส่ง 
เสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1.โครงการส ารวจและจัดเก็บ
ข้อมูลฟืน้ฐานของ อปท. 
2.โครงการจัดท าประชาคม
ท้องถิ่นเพือ่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 
4.โครงการอบรมจดัท าแผน
ชุมชน 
5.โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานคณะกรรมการชมุชน 
และองคก์รจัดท าแผน 
6.โครงการสรรหา
คณะกรรมการชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม 
และการรกัษา 
ความสงบเรียบรอ้ย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

- เพื่อส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มของ 
ประชาชนและสร้าง
ความเขม้แขง็ให้กับ
ชุมชน 
- เพื่อสร้างการบริหาร
จัดการที่ดีให้กับ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

1.จ านวนบุคลากร 
มีความรู้ความ 
สามารถเพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึน้ 
3.ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ส่วนรว่มมากขึน้ 

4 8 12 16 เพิ่มขึน้ปี
ละ 
4 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

2.พัฒนาส่งเสริม
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับเทศบาล 
ต าบล 

1.โครงการจัดการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี
2.โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธ ิ
เลือกตั้งในทุกระดับ 
3.โครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมาย
การเลือกตั้ง 
4.โครงการพัฒนาระบบการ
เลือกตั้งและพัฒนา
ประชาธิปไตย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาด้านประสทิธภิาพการเมือง การบรหิารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

- เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธภิาพ 

1.จ านวนบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึน้ 
2.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น 

4 8 12 16 เพิ่มขึน้ปี
ละ 
4 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

3.พัฒนาส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร 

1. โครงการฝกึอบรม 
และศึกษาดูงานในประเทศ 
และต่าง 
ประเทศของคณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิกสภา 
 พนักงาน ลกูจ้างของ 
เทศบาล 
2.โครงการอบรมและสัมมนา
ของบุคลากร 
3.โครงการดูงานมหกรรม 
การจดัการศึกษาท้องถิ่น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 

กอง
การศกึษา 

กองคลัง 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

-เพื่อส่งเสรมิการ 
เข้าใจเกี่ยวกับ 
กิจการท้องถิ่น 

1.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึน้ 
2. ร้อยละของ
ประชาชนม ี
ส่วนรว่มมากขึน้ 
3.จ านวนกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
 มีการปรับปรุง 
เพิ่มขึน้ 
 

    เพิ่มขึน้ปี
ละ 

 
โครงการ 

ปี 2561-
2564 

4.พัฒนาปรับปรุง
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับและเอกสาร
ต่าง ๆ  

1.โครงการจัดท ารายงานผล
การบริหารงานของเทศบาล 
2.โครงการจัดประชุมสภาฯ
เทศบาลสัญจร 
3.โครงการประชาศึกษาและ
ชุมชนสมัพันธ ์
4.โครงการค่าตอบแทนพิเศษ 
(โบนัสประจ าปี) 
5.โครงการอดุหนุนตาม
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของอ าเภอโพธาราม,จังหวัด
,ส่วนราชการและกระทรวง 
6.โครงการจัดท าปรับปรุง
แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 4 ปี 
7.โครงการจัดท า 
เทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่าประจ าป ี
8.โครงการจัดท าแผนปูองกัน
และปราบปรามการทจุริต 
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7 การพัฒนาด้านประสทิธภิาพการเมือง การบรหิารและการพฒันาบคุลากรท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัด 
ระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความ 
สงบเรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
จัดเก็บรายได้ 

1.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึน้ 
2.ร้อยละของการ
จัดเก็บรายได้ 
เพิ่มขึน้ 

6 12 18 24 เพิ่มขึน้ปี
ละ 
6 

โครงการ 
ปี 2561-
2564 

5.พัฒนาปรับปรุงการ
จัดเก็บรายได้ 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจ 
และเสริมสร้างจิตส านึก 
ในการการช าระภาษี 
2.โครงการออกส ารวจภาษ ี
3.โครงการจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที ่
4.โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
5.โครงการประชาสัมพนัธ์ใน
การช าระภาษี 
6.โครงการศูนย์รวมข่าวสาร
การจดัซ้ือจัดจ้างระดับอ าเภอ 
 

กองคลัง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
และชุมชนเข้มแข็ง 

2. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการอนุรกัษ์
พลังงาน และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

1.ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
2.ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการวาง
แผนการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 7  
การพัฒนาด้าน
ประสิทธภิาพ 
การเมือง การบริหาร
และการพัฒนา
บุคลากรท้องถิน่ 

- เพื่อปรับปรุง
เครื่องมือเครือ่งใช้ 
สถานที่ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.ร้อยละของการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธภิาพ 
มากขึน้ 
2.ร้อยละจ านวน 
เครื่องมือเครือ่งใช้
เพิ่มขึน้ 

108 205 292 379 เพิ่มขึน้ 
- ปี 2562 

97 
โครงการ 

- ปี 2563 
ถึง ปี

2564  
ปีละ 87  
โครงการ 

 
 

6.พัฒนาส่งเสริม
สนับสนุนให้มอีุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ ที่
เหมาะสมเพียงพอตอ่
การปฏิบัติงาน 

1.โครงการจัดหาเครือ่งมอื
เครื่องใช ้ ครุภณัฑ์และ
ยานพาหนะต่าง ๆ  
2.ปรับปรุง/ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษายานพาหนะ/ 
วัสดุ/ครุภัณฑ ์
 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล, 
กองกคลัง, 
กองช่าง, 

กอง
การศกึษา, 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

กองคลัง 
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ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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4.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
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แบบ ผ.01 
  

รายละเอียดโครงการ 

ส าหรับ อปท.ด าเนินการ 
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ส่วนที่ 4 

                                         การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน 
1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส านักปลัดเทศบาล 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 

2 การพัฒนาด้านระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
ด้านเศรษฐกิจ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 
แผนงานการเกษตร 

ส านักงานปลัด 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
 
ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
 

3 การพัฒนาด้านบริหารและจัดบริการ
ด้านสาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
ด้านการด าเนินการอ่ืน 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
 
แผนงานงบกลาง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 การพัฒนาระบบการศึกษาและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

5 การพัฒนาด้านเสริมสร้างความเข้ม 
แข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานปลัด 
 
ส านักงานปลัด 

กองคลัง 

6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
  
 
ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านการด าเนินการอ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา 

แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงานการเกษตร 

แผนงานงบกลาง 

 

ส านักงานปลัด, 
ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง 
ส านักปลัดเทศบาล 
กองการศึกษา 
 
ส านักงานปลัด 
ส านักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
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4.1 ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
สนับสนุน 

7 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

ด้านบริหารทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักงานปลัด 
 
กองการศึกษา 
ส านักงานปลัด 
 

กองคลัง 

 



 

 

 

 

 

แบบ ผ.07 
 

แบบสรปุโครงการพัฒนา 
 



 แบบ ผ.07 

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

1) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค
 และสาธารณปูการ โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5             1,450,000           4             1,250,000           4             1,250,000           4             1,250,000           17           5,200,000           

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1             1,500,000           1             1,500,000           1             1,500,000           1             1,500,000           4              6,000,000           

1.3 แผนงานการศึกษา 2             700,000              2             400,000              1             200,000             1             200,000              6              1,500,000           

1.4 แผนงานสาธารณสุข 7             3,600,000           7             3,600,000           8             3,625,000           7             3,600,000           29           14,425,000         

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 49           82,253,000         41           57,680,000         31           46,680,000        29           39,925,000         150         223,538,000       

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 1             2,000,000           1              2,000,000           

1.8 แผนงานการเกษตร
1.9 แผนงานงบกลาง

รวม 64          89,503,000        56          66,430,000        45          53,255,000       42          46,475,000        207         252,663,000      

2) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 4             2,505,000           4             2,505,000           4             2,505,000           4             2,505,000           16           10,020,000         

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข 8             1,350,000           8             1,350,000           8             1,350,000           8             1,350,000           32           5,400,000           

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 11           4,880,000           8             2,180,000           8             2,180,000           10           8,530,000           37           17,770,000         

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
1.8 แผนงานการเกษตร 1             30,000                1             30,000                1             30,000                1             30,000                4              120,000              

1.9 แผนงานงบกลาง
รวม 24           8,765,000           21           6,065,000           21           6,065,000           23           12,415,000         89           33,310,000         

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)

 เทศบาลต าบลบ้านสงิห์  อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



 แบบ ผ.07 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)
 เทศบาลต าบลบ้านสงิห์  อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี

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

3) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารและ
การจดับริการดา้นสาธารณสขุ
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา 15         933,500          15         933,500          15         933,500          15        933,500          60         3,734,000       
1.4 แผนงานสาธารณสุข 10         1,540,000       10         1,540,000       10         1,540,000       10        1,540,000       40         6,160,000       
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
1.8 แผนงานการเกษตร
1.9 แผนงานงบกลาง 1           950,000          1           950,000          1           950,000          1           950,000          4           3,800,000       

รวม 26         3,423,500       26         3,423,500       26         3,423,500       26        3,423,500       104       13,694,000     
4) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นระบบการศึกษา
และสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1           800,000          1           800,000          1           800,000          2           2,800,000       5           5,200,000       
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา 29         10,123,000     28         10,123,000     28         10,123,000     28        10,123,000     113       40,492,000     
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1           200,000          1           200,000          1           200,000          1           200,000          4           800,000          
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 15         2,080,000       16         5,580,000       16         2,080,000       16        2,080,000       61         11,820,000     
1.8 แผนงานการเกษตร
1.9 แผนงานงบกลาง

รวม 46         13,203,000     46         16,703,000     46         13,203,000     47        15,203,000     183       58,312,000     

รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



 แบบ ผ.07 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)
 เทศบาลต าบลบ้านสงิห์  อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี

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

5) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ

ระบบเศรษฐกิจชมุชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา
1.4 แผนงานสาธารณสุข 11         9,630,000       11         9,630,000       11         9,630,000       11        9,630,000       44         38,520,000     
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8           1,270,000       8           1,270,000       8           1,270,000       8           1,270,000       32         5,080,000       
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
1.8 แผนงานการเกษตร 8           350,000          8           350,000          8           350,000          8           350,000          32         1,400,000       
1.9 แผนงานงบกลาง

รวม 27         11,250,000     27         11,250,000     27         11,250,000     27        11,250,000     108       45,000,000     
6) ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิต  
ศักยภาพคนและความเขม้แขง็ของชมุชน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 8           3,450,000       3           1,040,000       4           1,690,000       5           2,440,000       20         8,620,000       
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 16         4,545,000       16         4,545,000       16         4,545,000       16        4,545,000       64         18,180,000     
1.3 แผนงานการศึกษา 1           30,000            1           30,000            1           30,000            1           30,000            4           120,000          
1.4 แผนงานสาธารณสุข 2           150,000          2           150,000          2           150,000          2           150,000          8           600,000          
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 1           3,000              1           3,000              1           3,000              1           3,000              4           12,000            
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7           1,260,000       7           1,260,000       7           1,260,000       7           1,260,000       28         5,040,000       
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 11         1,050,000       11         1,050,000       12         1,350,000       11        1,050,000       45         4,500,000       
1.8 แผนงานการเกษตร 1           2,000,000       1           2,000,000       
1.9 แผนงานงบกลาง 2           17,834,400     2           17,834,400     2           17,834,400     2           17,834,400     8           71,337,600     

รวม 49         30,322,400     43         25,912,400     45         26,862,400     45        27,312,400     182       110,409,600   

ยุทธศาสตร์
ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 4 ปี



 แบบ ผ.07 
บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564)
 เทศบาลต าบลบ้านสงิห์  อ าเภอโพธาราม  จงัหวัดราชบุรี

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

7) ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นประสทิธิภาพ
การเมอืง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 24         4,960,000       24         4,960,000       24         4,960,000       24        4,960,000       96         19,840,000     
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1.3 แผนงานการศึกษา 2           300,000          2           300,000          2           300,000          2           300,000          8           1,200,000       
1.4 แผนงานสาธารณสุข
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3           980,000          3           980,000          3           980,000          3           980,000          12         3,920,000       
1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ
1.8 แผนงานการเกษตร
1.9 แผนงานงบกลาง

รวม 29         6,240,000       29         6,240,000       29         6,240,000       29        6,240,000       116       24,960,232     
รวมทั้งสิน้ 265      162,706,900  248      136,023,900  239      120,298,900  239      122,318,900  989      538,348,832  

รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                   

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงเสียง
ตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 
10 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ 
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้าน
สิงห์ 

ปรับปรุงเสียงตาม
สาย 

200,000 
 

   ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ล าดับที่ 1            
ปี 61 หมู่ที่ 10 

2 โครงการก่อสร้างป้าย
ซอยพร้อมเสาตดิตั้งใน
เขตเทศบาล 

เพื่อจัดท าป้ายซอยให้
มีแบบเป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งต าบล 

พื้นทีต่ าบลบ้านสิงห์
มีป้ายถนนและป้าย
ซอยครบทุกซอย 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ส านัก

ปลัดเทศบาล 

3 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว  
 หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 12 

เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
บ้านสิงห ์

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 
12 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
85 

 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบเสียงไร้
สายภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้การประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการมี
ความรวดเร็ว ทั่วถึง 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบเสียงไร้สายให้
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านสิงห ์

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการจดัท าป้าย
อักษรไฟว่ิงคอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการมีความ
น่าสนใจและทันสมัย 

ติดตั้งป้ายอักษรไฟ
วิ่งระบบ
คอมพิวเตอร ์

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 5   โครงการ - - 1,450,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 - - - 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงและ 
วางท่อแท้งค์น้ าประปา 
(ศูนย์ป้องกันฯ) และขุด
เจาะบ่อบาดาล  หมู่ที่ 6  

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค – บริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน
พร้อมระบบแท้งค์
น้ าบริเวณศูนย์
ป้องกันฯ และขุด
เจาะบ่อบาดาล 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค–บริโภค 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

รวม 1   โครงการ - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.01 
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 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.3 แผนงานการศึกษา 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ีให้มีความ
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ จ านวน 4 แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐานถูก
สุขลักษณะ
จ านวน 4 
แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
สถานท่ีส าหรับ
การประกอบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

กองศึกษา 
 

2 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพือ่เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองอ้อ 

 200,000   ภูมิทัศน์
โดยรอบ
อาคารเรยีน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีมาตรฐาน 

สถานศึกษามี
ความเหมาะสม
สะอาดและ
สวยงาม 

กองศึกษา 
 

3 โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองอ้อ 

เพื่อให้มีโรงอาหาร
ส าหรับรับประทาน
อาหารของนักเรียน 
ตามหลักสุขอนามยั 

ก่อสร้างอาคารโรง
อาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนอง
อ้อจ านวน 1 แห่ง 

500,000    โรงอาหารมี
มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ
จ านวน 1 
แห่ง 

เด็กนักเรยีนมี
อาคารโรง
อาหารที่ถูกต้อง
ถูกหลักอนามัย
และมสีถานท่ี
ส าหรับการ
ประกอบ
กิจกรรมการ
เรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

กองศึกษา 
 

รวม 3   โครงการ - - 700,000 400,000 200,000 200,000 - - - 
 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.4 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างสถานท่ี
ล้างรถบรรทุกขยะ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
ส าหรับท าความ
สะอาดรถบรรทุก
ขยะ มิให้เป็นสนมิ
เกิดการ   ผุกร่อน
บริเวณตัวรถและถัง
เก็บขยะ เพื่อยืดอายุ
การใช้งานของรถ 

ก่อสร้างสถานท่ี
ส าหรับใช้ล้าง
รถบรรทุกขยะ 

500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
การใช้งาน

ของ
รถบรรทุก
ขยะเพิ่มขึ้น 

มีสถานท่ีล้าง
รถบรรทุกขยะ 
รถสะอาด ไม่
เป็นที่สะสมเช้ือ
โรคและยืดอายุ
การใช้งานของ
รถได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ถนนหลังเส้นตลาดนัด
เกษตรกร (หน้าบ้านผู้ใหญ่ 
หมู่ที่ 5) 
 
 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาดกว้าง 
0.50 เมตร                 
ยาว 10 เมตร 

  25,000 
 
 

 

 จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการขยายพื้นท่ีตลาด
นัดเกษตรกรต าบลบ้าน
สิงห์ 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการจ าหน่าย
สินค้าให้สะดวก 
สบายขึ้น 

ก่อสร้างสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้าและ
สถานท่ีจอดรถฯลฯ 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
สบายในการ
จ าหน่ายสินค้า
และบริการ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการตกแต่งภายใน 
ศูนย์ฝึกอาชีพ หมู่ที่ 5 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ด้านศิลปะ 
หัตถกรรม ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ตกแต่งศูนย์ฝึก
อาชีพ ให้ได้
มาตรฐาน โดยการ
จัดท าช้ันวางสินค้า 
ตู้โชว์ผลติภณัฑ์
ชุมชน เคาท์เตอร์
และอื่นๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย์ฝึกอาชีพ
ที่ได้มาตรฐาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการสร้างระบบบ าบดั
น้ าเสียจากตลาดสด 

เพื่อให้มีที่ก าจัดน้ า
เสียจากตลาดที่ได้
มาตรฐานและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

สร้างระบบบ าบัดน้ า
เสียของตลาดและ
เป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณของ
น้ าท่ีผ่าน

การบ าบัดที่
ได้มาตรฐาน 

น้ าท่ีถูกปล่อย
ออกจากตลาด
สด สะอาดได้
มาตรฐานไม่
ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารอบตลาดนดั
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห ์
 

เพื่อรองรับน้ าและ
ระบายน้ าบริเวณ
รอบตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้าน
สิงห์ 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ ารอบตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้าน
สิงห์ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ป้องกันน้ าท่วม
ขังตลาด สะอาด 
ไม่เป็นแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อ
โรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  1.4 แผนงานสาธารณสุข 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง หลังคา
กันสาดตลาดนดัเกษตร
ต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อปรับปรุงตลาด
สดให้ได้มาตรฐาน
และเป็นทีส่ าหรับ
จอดรถแก่ผูม้าใช้
บริการ เพื่อการ
ส่งเสริมการค้าและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างต่อเติมหลัง
ตากันสาดตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้าน
สิงห์ หมู่ที่ 5 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์มี
มาตรฐานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ปลอดภัย 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ
ตลาดนดัฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการก่อสร้างลานจอด
รถบริเวณตลาดนดั
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อปรับปรุงตลาด
สดให้ได้มาตรฐาน
และเป็นท่ีส าหรับ
จอดรถแก่ผูม้าใช้
บริการ เพื่อการ
ส่งเสริมการค้าและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างลานจอดรถ 
บริเวณ คลอง
ชลประทาน 12 
ซ้าย(ทั้ง 2 ฝั่ง) 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น 

ตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์มี
มาตรฐานมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
ปลอดภัย 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกสบาย
ในการใช้บริการ
ตลาดนดัฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 3   โครงการ - - 3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,625,000 
 

3,600,000 
 

- - 
- 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 



 
90 

 

 
 
     1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
            1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการวางท่อระบายน้ า
เลียบถนนหน้าวดับางกะ
โด บ้านเลขท่ี  51 ถึง   
ป่าช้าเก่า (ฝั่งวัดบางกะโด) 
หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.80 
เมตร พร้อมฝังกลบ 
ความยาวประมาณ
200 เมตร 

450,000 
 

   จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์โครงเหล็ก 
หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ก่อสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
 สูง 4 เมตร 

100,000    ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่
ศาลเจ้าถึงปากซอยบ้าน 
ตาบุญ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและระบาย
น้ าลดปญัหาน้ าท่วม
ขัง และเพื่อความ
สะดวกในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า
ขนาด Ø 0.60 
เมตร 

 600,000 
 

 

 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

4 โครงการท าคันก้ันน้ าเลียบ
คลองชลประทาน  ตั้งแต่
บริเวณโรงสูบน้ า  หมู่ที ่1 
ถึงสุดเขต  ต าบลบ้านสิงห์ 
(บ้านสวาย)   

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างเขื่อนผนัง
กั้นน้ า สูงเฉลี่ย 
2.00 เมตร ยาว
รวม 3,000 เมตร 

 500,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

         1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการวางท่อลอดข้าม
คลองชลประทาน 12 
ซ้าย พร้อมวางท่อระบาย
น้ าจากฝั่งตรงข้ามโรงเรียน
วัดบางกะโดเชื่อมกับเส้น
หน้าศาลเจ้า  พร้อมตดิตั้ง
ประตูน้ า หมู่ 1 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อคู่ระบายน้ า 
ขนาด Ø 1.20 
เมตร ลอดคลอง
ชลประทาน 12 
ซ้าย ขุดวางท่อ
ระบายน้ า ขนาด Ø 
0.80เมตร จากหน้า
โรงเรียนวดับางกะ
โดเชื่อมต่อท่อหน้า
ศาลเจ้า ระยะทาง
ยาวประมาณ 200 
เมตร พร้อมติดตั้ง
ประตูน้ า 

 2,500,000 
 

  จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขัง

ลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

6. โครงการติดตั้งโคมแสง
จันทร์บริเวณสะพานบ้าน
สวาย หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ติดตั้งโคมไฟแสง
จันทร์บริเวณบ้าน
สวาย จ านวน 1 ต้น 

 
 
 

 1,200,000 
 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งไฟแสงสว่าง 
โคมไฟก่ิงเดี่ยว ตั้งแต่
ประตูน้ าถึงบ้านสวาย 
 หมู่ที่ 1 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งโคมไฟก่ิงเดีย่ว 
จ านวน 16 ต้น 

  200,000  ร้อยละของ 
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง/   
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
พร้อมเคลื่อนย้ายตรงท่ีหอ
ควบคุมอากาศ หมู่ที่ 1 

เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์ใน
เขตพื้นท่ีต าบล 
บ้านสิงห ์

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวพร้อม
เคลื่อนย้ายตรงที่หอ
ควบคุมอากาศ 

   200,000 ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คลองสระวัดร้าง ถึง บ้าน
สุนัน ค าโม  หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.80 
เมตร จากคลองสระ
วัดร้างถึงบ้านสุนัน 
ค าโม ยาวประมาณ 
230 เมตร 

 750,000   จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางพร้อมวางทอ่
จากไร่นายสมร ถึงบ้าน
นางล ายวน  ไปถึงคลอง
ชลประทาน  
 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้าง ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
ขนาด  Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 

620,000    ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขยายถนน  จาก
บ้านนายธนวัฒน์  ศรีคง  
ถึงบ้านสท.อ านวย จอมอุ่น 
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายถนนกว้าง 5 
เมตร ยาวรวม 300 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.80 
เมตร  และก่อสร้าง
ท่อคู่ระบายน้ า 

 1,250,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน หิน
คลุกลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ าข้างบ้าน นาง
ลอน น่ิมนวล เชื่อมถนน
เข้าบ่อดิน หมู่ที่ 2   

เพือ่ให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 
และระบายน้ าลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ถนนหินคลุกลูกรัง 
พร้อมบดอัดแน่น 
กว้าง 3 เมตร ยาว
178 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า Ø 
0.40 เมตร จ านวน 
175 ท่อน บ่อพัก 
ค.ส.ล.จ านวน18บ่อ 

 640,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างสวน
สุขภาพ 
 
 
 
 
-วางท่อระบายน้ าลอด
ถนนบางกะโด ซอย 2 หมู่
ที่ 2 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
รวมของชุมชนและ
ระบายน้ าลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

-ปรับปรุงสวน
สุขภาพและก่อสร้าง
อาคารศาลา
ประชาคม ขนาด
กว้าง 8 เมตร ยาว 
15 เมตร 
-วางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. Ø 1.00 ม. 
 

1,500,000 
 
 
 
 
 

65,000 
 

   จ านวน
สถานท่ีท า
กิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนมี
สถานท่ีรวมใน
การท ากิจกรรม
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
94 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาค หมู่ที่ 2 

เพื่อให้น้ ามีเพียงพอ
ตอ่การอุปโภค – 
บริโภค 

ขยายเขตประปา
ขนาด Ø 4 นิ้ว 

  
 

1,000,000 
 

 ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างประตูเปดิ – ปิด
น้ า บริเวณบ้าน นายสุนัน  
ค าโม หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างประตู  
เปิด-ปิดน้ า 
จ านวน 1 จุด 

  100,000  จ านวนพื้นที่
น้ าท่วมขัง
ลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

16 
 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตจาก ซอย 4 ถึง 
บ่อปลานายบญุเริม่ 
สุขภักดี หมู่ที่ 3 
 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ผิวจราจร  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

1,300,000 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

ล าดับที่ 1 
 ปี 61 
 หมู่ 3 

17 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทุกซอยใน  
หมู่ที่  3 
 

เพื่อความสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนน  
คอนกรีต ขนาดผิว
จราจร กว้าง4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

2,000,000 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

ล าดับที่ 2 
ปี 61  
หมู่ 3  

18 
 

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรจากสะพานหมู่ 3 
เชื่อมถนนสายหมู่ 7 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการ 
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจร              
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต  พร้อม
ขยายผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตรพร้อม
วางท่อระบายน้ า 

2,500,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

ล าดับที่ 3  
ปี 61 
 หมู่ 3 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากซอย 4 บ้าน นาง           
กิมเฮง  ซัวเท้ง หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน 

 500,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 62  
หมู่ 3  

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทุกซอย หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทุกซอยที่
เป็นจุดอันตราย
ภายในหมู่บ้าน 

 2,000,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 62 
 หมู่ 3  

21 โครงการวางท่อระบายน้ า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วม 

 300,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3 

ปี 62  
หมู่ 3 

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนางวรรณา  นาค
เส็ง ถึงบ้านผู้ช่วยสง่า 
บู๊ฮวด หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

 
 

 1,000,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สายศาลเจ้าถึงบ้านป้าห่อ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

 
 

  
 

100,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
จากบ้านนายเสก  โพธ์ิ
เจริญ ถึงสะพานหนองอ้อ 
หมู่ที่ 3  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะระยะยาว
รวม 1,000 เมตร 

   1,000,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 โครงการขยายถนนตั้งแต ่
รีสอร์ทเวยีงค าถึงบ้านนาง
พวน ช้ัวปลี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ขยายผิวจราจรแอส
ฟัลท์ ติกคอนกรีต 
กว้าง 5 เมตร ยาว
รวม 250 เมตร 

2,000,000 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 61  
หมู่ 4  

26 โครงการก่อสร้างป้าย
ส านักงานเทศบาลพร้อม
ปรับปรุงรั้วเทศบาล 
หมู่ที่ 4 

เพื่อบอกที่ตั้ง
ส านักงานเทศบาล
พร้อมปรับปรุงรั้ว
เทศบาลต าบล 
บ้านสิงห ์

เทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ มีป้าย
ส านักงาน 

300,000 
 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 4 

ปี 61  
หมู่ 4  

27 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง
ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ติดตั้งกระจกโค้ง
ภายในหมู่บ้าน 

50,000 
 

 
 

 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 5 

ปี 61  
หมู่ 4  

28 โครงการขยาย
ถนนลาดยางซอยฝั่งตรง
ข้ามเทศบาลถึงบ้านนาง
ยม อบมาลี จากแยกซ้าย
ถึงบ้านนางฉลวย วิเศษ
โกสินทร์ พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า (ตดิตั้งกระจก
โค้งทางแยก)  หมู่ที่ 4 

เพื่อได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมขยายผิว
จราจร กว้าง 5 
เมตร  พร้อมวางท่อ  
ค.ส.ล.                 
Ø 0.40 เมตร 

 1,700,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 62 
หมู่ 4 

 
 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

29 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากร้าน 2,000 มินมิาร์ท 
ฝั่งร้านรตันเกษตรเช่ือมต่อ
ท่อเดิม หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า         
ค.ส.ล. Ø 0.80 
เมตร ยาวรวม
ประมาณ 150 
เมตร 

 800,000 
 

  จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 62  
หมู่ 4 

30 ปรับปรุงถนนแอสฟัลทต์ิก 
จากบ้านเลขท่ี 60 ถึงบ้าน
หมวดสิงห์ - เลขท่ี 64  
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ระบายน้ าลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงถนนแอส
ฟัลท์ติก พร้อมวาง

ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
Ø 0.60 เมตร 

 2,500,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 4 

ปี 62  
หมู่ 4 

31 โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมวางท่อระบายน้ า
ซอยบ้านสาลี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ระบายน้ าลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ า

ค.ส.ล. ขนาด 
 Ø 0.40 เมตร 

จ านวน 122 ท่อน  
บ่อพัก ค.ส.ล. 

จ านวน 13 บ่อ 

  400,000  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 63  
หมู่ 4 

32 โครงการวางท่อระบายน้ า
เชื่อมต่อจากบ้าน ร.ต.
กาญจน์ถึงบ้านนายลอง
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
 ค.ส.ล. Ø 0.60 

เมตร ฝังกลบ 
ความยาวประมาณ 

 350 เมตร 

  350,000 
(59=350,000

) 
 

 จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขัง

ลดลง 

สามารถระบาย
น้ าป้องกันน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 63  
หมู่ 4 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

33 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านนางแก้ว เดชธนู  
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ค.ส.ล. ขนาด  
Ø 0.40 เมตร  
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 

   300,000 
 

จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 64  
หมู่ 4 

34 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากบ้านผู้ใหญห่มู่ที่ 4  
ถึงบ้านนางทองย้อย  
การะเกตุ  

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
 ค.ส.ล. ขนาด 
Ø 0.60 เมตร                 
ยาวรวม 200 เมตร 

   750,000 
 

จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 64  
หมู่ 4 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตสายบ้านนาย
สวัสดิ์ โพธิ์ประเสริฐ  
   หมู่ที่ 4 

เพื่อได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร            
ยาว 250 เมตร 

   500,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3 

ปี 64  
หมู่ 4 

36 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้าน รต.บรรจง มนต์
อนงค์ –บ้านนายสมวงศ์ 
จันทร์ชื่น ไปเชื่อมท่อ
ระบายน้ าบา้นนายสนิท 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการ

คมนาคมและระบาย
น้ าลดปญัหาน้ าท่วม

ขัง 

วางท่อระบายน้ า 
 ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ 
เมตร  จ านวน ๕๙ 
ท่อน บ่อพัก ๕ บ่อ
พร้อมปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต กว้าง 
๓.๕๐ เมตร  
ยาว ๑๘๒ เมตร 

550,000    ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 61  
หมู่ 5 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 



 
99 

 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

37 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับปรุงถนน เส้น
บ้านศาลแปะกง – ถึงปาก
ทางบ้านนายจง สิงห์
พิทักษ์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้รับความ 
สะดวกในการ

คมนาคมและระบาย
น้ าลดปญัหาน้ าท่วม

ขัง 

วางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
Ø ๐.๖๐ เมตร  จ้านวน
๒๐๔ ท่อน บ่อพกั ๑๙ 
บ่อพร้อมปรับปรุงถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว๒๒๕ เมตร 
 

 850,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 62  
หมู่ 5 

38 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ตั้งแต่ ซอยพรชัยฟาร์ม 
เลียบถนนเพชรเกษมถึง           
สี่แยก บ้านนางสภุางค์ 
กิมหวัง พร้อมปรับปรุงผิว
จราจรตามแนวท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ระบายน้ าลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. ขนาด Ø 
0.60 เมตร และบ่อ
พัก ค.ส.ล. ขนาด 
1.30 X 1.30 
เมตร ยาวรวม 86 
เมตร พร้อม
ปรับปรุงผิวจราจร
ตามแนวท่อระบาย
น้ า หมู่ที่ 5 
 

 -  345,000 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
100 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
ซอยแป๊ะกงจนสุดซอยถึง
คลองชลประทาน หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม และ
ระบายน้ าลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก,
รางระบายน้ า และ
ปรับปรุงผิวจราจร 
ความยาวรวม 
500 เมตร  
พร้อมขยายหูช้าง
ปากทางเข้า 

2,023,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 61 
หมู่ 6 

(รวมโครงการ
วางท่อระบายน้ า
จากบา้นอชิระ 
เชิงทวี ถึงบ้าน 
พ.อ.มนัส อ าภา 
ถึงน.ส.ตันหยง 
เชิงทวี เป็น
โครงการ 

เนื่องจากเป็น
เส้นทางเดียว

เดียวกัน) 
40 โครงการขยายท่อระบาย

น้ า จาก 40-100 บ้าน
นางถวิล  สิงห์พิทักษ์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. Ø 1.00 
เมตร จ านวน 10 
ท่อน  

30,000    จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 61  
หมู่ 6 

41 โครงการเทลานคอนกรตี
บริเวณภายใน รอบๆ  
รพ.สต.บา้นสิงห ์
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการมารับ
บริการของ รพ.สต.
บ้านสิงห ์

พื้นที่เทคอนกรีต
หนา 0.12 เมตร 
จ านวน ประมาณ 
250 ตร.ม. 

125,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การมารับบริการ
ของ รพ.สต.
บ้านสิงห ์

กองช่าง 
 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

42 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า  
ค.ส.ล. Ø 0.80 
เมตร  ทุกซอย
ภายในหมู่บ้าน 

 1,000,000 
 

  จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
บริเวณศาลต้นโพธ์ิ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณศาลต้นโพธ์ิ
ช่วงต่อจากเดิม 
พร้อมปักเสาพาด
สาย ระยะทางยาว 
34 เมตร 

 50,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

44 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
HASS หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อรองรับผู้มาใช้
บริการสาธารณสุข 

 ปรับปรุง
ห้องน้ า HASS 
จ านวน ๑ หลัง 

 200,000  . 
 
 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนผู้มา
ใช้บริการไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ห้องน้ ามี
มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ 
 
 

กองช่าง 

45 โครงการปรับปรุงวงเวียน
หน้า รพ.สต.บ้านสิงห์  
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ปรับปรุงวงเวียน
หน้าอนามัยบ้าน
สิงห์พร้อมปรับปรุง
ถนน 

  200,000  ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
(ระบบจ าหน่าย) จากหน้า
วัดก าแพงเหนือถึงร้าน
เจียวสโตร์ หมู่ที่ 6  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
(ระบบจ าหน่าย) 

  3,000,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ปากซอยก าแพงเหนือ  
หมู่ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
บริเวณซอยวัด
ก าแพงเหนือ ช่วงต่อ
จากของเดิมพร้อม
ปักเสาพาดสาย 
ระยะทาง  
ยาว 92 เมตร 

  150,000  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

48 โครงการเปลี่ยนหลังคา 
ร.พ.ส.ต.บ้านสิงห์ หมู่ที่ 6 
 
 

เพื่อรองรับผู้มาใช้
บริการสาธารณสุข 

เปลี่ยนหลังคา 
ร.พ.ส.ต.บ้านสิงห์  
จ านวน ๑ หลัง 

  200,000  ร้อยละของ 
ประชาชนผู้มา
ใช้บริการไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

อาคารสามารถ
รองรับผู้มาใช้
บริการ 

กองช่าง 

49 โครงการป้ายบอกทางซอย
วัดก าแพงใต้  หมู่ 6-9 
(ป้ายบอกช่ือโรงเรียนและ
วัด ฯลฯ) 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

จัดท าป้ายบอกทาง
บริเวณหมู่ที่ 6 ถึง
หมู่ที่ 9  

 
 

  100,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจากคลอง
ชลประทาน 12 ซ้าย ถึง
ซอยร่วมใจ(สองฝั่ง) ถึง
สะพานขาวบ้านลุงวุ่น หมู่
ที่ 6 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งเสาไฟฟ้า
พร้อมไฟฟ้า 
สาธารณะ จากซอย
ร่วมใจถึงสะพานขาว
เลียบคลอง
ชลประทาน 12 
ซ้าย ระยะยาวรวม 
2.00 กม. 

   1,000,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตพร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า จากบา้น สท.
สันต์ ถึงบ้านนายส่ง           
โพธิ์แสงทอง หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต 
ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร    ยาวรวม  
250  เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 เมตร 
และบ่อพัก 

800,000 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
เพิ่มขึ้นและ

จ านวนพื้นที่น้ า
ท่วมขังลดลง 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และสามารถ
ระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แสงสว่าง จาก สะพาน 
หมู่ที่ 7 – 8 ฝั่งขวา 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งเสาไฟฟ้าจาก
สะพาน หมู่ที่ 7 ถึง
สะพาน หมู่ที่ 8 
ถนนเลียบคลอง
ชลประทาน 
2 ขวา 12 ซา้ย 
ยาวรวม 1,500 
เมตร 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
สะพาน หมู่ที่ 7  
(ฝั่งขวา) ถึงสะพาน หมู่ที่ 
6 (บ้านลงุวุ่น หงษ์อร่าม) 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางรวม 870 
เมตร 

 1,300,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

54 โครงการวางท่อพร้อมท า
ถนนคอนกรีตจากบ้าน 
น.ส.ถวิล  หงส์อรา่ม ถึง
บ้าน นางติ๊ก แก่นศึกษา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า           
ค.ส.ล. Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
ระยะทาง 300 
เมตร 

 1,500,000   จ านวนพื้นที่           
น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง/หินคลุก ซอยข้างที่
สาธารณะ ข้างบ้านนาย 
ไพรัตน์  เบญจวนิช  
พร้อมรางระบายน้ า หมู่ 7 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและระบาย
น้ าลดปญัหาน้ าท่วม
ขัง 

ก่อสร้างถนนลูกรัง/
หินคลุก ขนาด กว้าง 
3 เมตร ยาว 100 
เมตร  

 300,000   ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตจากหัว
สะพาน หมู่ 6 ไปยังบ้าน
นายเดช โสภา หมู่ 7 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
ผิวจราจรกว้าง 4 
เมตร ระยะทางรวม 
870 เมตร 

  1,300,000  ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทุกซอย หมู่ที่ 7  
- สายบ้านลักษณา    
เกษมวรคณี ถึงบ้านลุงโบ๊ะ 
 - จากชลประทานถึงบ้าน
นางก่วย อ่ิมทอง 
 -จากบ้านน.ส.ถวิล ถึง
บ้านนายณรงค์ มุงทอง  

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ระยะทางยาว
รวม  400  เมตร 

  900,000  ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 



 
105 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

58 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบริเวณซอยบ้าน
ตาสอน(เส้นทางลัดไป
หนองอ้อ) หมู่ที่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ยาว
ประมาณ 100เมตร  

  100,000 
 

 ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

59 โครงการวางท่อระบายน้ า
จากขา้งบ้านนายอดทน  
เภากลิ่น ถึง บ้านนาง            
บัวลอย ทองสี และผ่าน
บ้านนายประเสริฐ หมู่ที่ 7 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วม ขัง 

ขุดวางท่อระบายน้ า 
Ø 0.60 เมตร 
พร้อมบ่อพกั
ระยะทางรวม 500 
เมตร 

   1,200,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุงผิว
จราจรลาดยางตั้งแต่บ้าน 
จ.ส.อ.สันติ เทพพิทักษ์   
ถึงบ้านนางประยูร คล้ายมี  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอน 
กรีต ผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาวรวม 
400 เมตร 

   600,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม กองช่าง 

61 โครงการขยายถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่
บ้านนายสมบูรณ์ บัวลา 
ถึงบ้านนางดาว (เส้นกลาง
หมู่บ้าน) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 400 เมตร 

   600,000 
 

ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

62 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ร้านค้าชุมชน  หมู่ 7 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ปรับปรุงต่อเติม
ร้านค้าชุมชนพร้อม
กั้นห้อง 

   750,000 
 

ร้อยละของ  
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

63 โครงการก่อสร้างตดิตั้งไฟ
กลมเรียวสูง 12 เมตร  
บริเวณสะพาน หมู่ 7 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งเสาไฟส่อง
สว่าง สูง 12 เมตร 
จ านวน 1 ต้น 

   250,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก/ลูกรังจาก
ชลประทานลงไปถึงฟาร์ม
หมู หมู่ที่ 8 
พร้อมบดอัด 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม  
 

ก่อสร้างถนนหินลุก/
ลูกรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 400 
เมตร 

320,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 61  
หมู่ 8 

65 โครงการท าถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบายน้ า
จากรั้วก าแพงบ้านนาย
สถิต เนตรล้อมวง  ถึงสุด
ก าแพงคอนกรีตไร่นาย
สมาน ทองค าศรีเมือง  
 หมู่ที่ 8 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า ค.
ส.ล. Ø 0.40 
จ านวน 144 ท่อน 
บ่อพัก จ านวน 16 
บ่อ 

 550,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต/แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 8 พร้อม
รางระบายน้ า 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคมและ
เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
พร้อมรางระบายน้ า 

  
1,100,000 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคจากบ้านสมศักดิ์ 
สุดตา ถึงสะพาน  หมู่ที่ 8 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค – 
บริโภค 

ขยายเขตประปา 
ขนาด Ø 4 นิ้ว ยาว
ประมาณ 500 
เมตร 

 70,000 
 

  ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค–บริโภค 

กองช่าง 

68 โครงการติดตั้งเสาไฟส่อง
สว่างสูง 12 เมตร บริเวณ
สะพาน หมู่ 8 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการสัญจร 

ติดตั้งเสาไฟส่อง
สว่างสูง 12 เมตร 
จ านวน 1 ต้น 

  350,000 
 

 ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนสาย
ศาลเจ้า – สายบ้านก านัน
ค า หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 4เมตร 
ยาวรวม 350 เมตร 

700,000 
 

   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

70 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ลานโพธิ์วัดก าแพงใต้  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเข้าร่วม
กิจกรรมของวัด 

ก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
1,500 ตารางเมตร
พร้อมรางระบายน้ า 
ขนาด 0.30 X 
0.30 เมตร ฝา
ตะแกรงความยาว 
60เมตร 

1,500,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
และการจราจร 

กองช่าง 

 
 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุง         
ภูมิทัศน์สนามกีฬา
โรงเรียนชุมชนวัดก าแพง
ใต้ หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป มี
พื้นที่ออกก าลังกาย
ที่ได้มาตรฐาน 

ก่อสร้างปรับปรุง
สนามกีฬาโรงเรยีน
ชุมชนวัดก าแพงใต้ 
ขนาดกว้าง 45 
เมตร ยาว 90 เมตร 
พร้อมท ารางระบาย
น้ าโดยรอบ ยาวรวม 
270 เมตร 

2,500,000    ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน

พื้นที่มีลานกีฬา
ออกก าลังกาย 

สามารถลด
ปัญหายาเสพตดิ
และส่งเสรมิ
สุขภาพของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่  

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลโรงเรียนชุมชนวัด
ก าแพงใต้ หมู่ท่ี 9 

เพื่อให้เยาวชนมี
สถานท่ีในการเล่น
กีฬา 

ปรับปรุงสนาม
ฟุตบอลโรงเรียน
ชุมชนวัดก าแพงใต้ 
จ านวน 1 สนาม 

3,000,000    ร้อยละของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน

พื้นที่มีลานกีฬา
ออกก าลังกาย 

สามารถลด
ปัญหายาเสพตดิ
และส่งเสรมิ
สุขภาพของ
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พื้นที่  

กองช่าง 

73 โครงการติดตั้งเสาไฟสูง 
12 เมตร หมู่ที่ 9 
- บริเวณหน้าโบสถ์วัด
ก าแพงใต้ 
- บริเวณศาลเจ้า 
- จุดศาลาบ้านโรงหีบ  
(ท่ีอ่าน-หนังสือพิมพ์). 
-จากแยกบ้านก านันค าถึง
บ้านก านันประมวล 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งเสาไฟกลม
เรียวสูง                
12 เมตร จ านวน 4 
จุด 

 
 

1,200,000 
 

  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.01 



 
109 

 
 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

74 โครงการวางทอ่ระบายน้ า
เลียบถนนซอยไรด่ง ถึง
สามแยกต้นมะขาม (ซ้าย
ตลอดแนว) หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 0.40 
เมตร จ านวน 531 
ท่อน พร้อมบ่อพัก  
จ านวน 59 บ่อ 

  1,700,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

75 โครงการวางท่อระบายน้ า
และท าถนนแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 10 
- จากบ้านนายประยงค์  
กลั่นทิพย์  ถึงบ้านนาง
สมใจพร้อมรางระบายน้ า 
- วางท่อระบายน้ าซอย 3 
- บ้านนางเอื้อม จันทร์ดา 
เชื่อมต่อท่อเดิม (เร่งด่วน)
พร้อมรางระบายน้ า 
- ซอยรั้วแตะ 

เพือ่ระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างถนนผิว
จราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 850 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า Ø 0.80 
เมตร และราง
ระบายน้ าทุกซอย  

5,500,000  
 

  ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สามารถระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขงั 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2            
ปี 61 หมู่ที่ 

10 

76 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนน สายบ้านสิงห์ –  น้ า
หัก จากทางแยกบ้าน
ก านันค า ช่ังเย็น ถึงศาลา 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างไหล่ถนน
โดยวางท่อระบายน้ า 
ขนาด Ø 1.00 
เมตร จ านวน 500 
ท่อน พร้อมบ่อพกั 
49 บ่อ และกลบ
หลังท่อด้วยลูกรัง 

2,500,000    ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3            
ปี 61 หมู่ที่ 

10 

 
 

แบบ ผ.01 



 
110 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ซอยรั้วแตะ,หนองศาลา
และทั้งหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะทุกซอยทั้ง
หมู่บ้าน 

1,000,000 
 

   ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 4            

ปี 61 หมู่ที่ 10 

78 โครงการก่อสร้างป้าย
ทางเข้าชุมชนซอยทุ่ง
หนองศาลา หมู่ที่ 10 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งป้ายซอยแบบ
ส่องหน้าเสาเหล็ก 

 500,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1            
ปี 62 หมู่ที่ 

10 
79 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายบ้านนาง
แฉ่ง เนียมหอม ถึงบ้าน
นายนิคม อนันตศักดิ์ หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน ลาด
ยาง แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 650 เมตร 

 1,300,000   ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2            
ปี 62 หมู่ที่ 

10 

80. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตฝั่งประปาหนอง
ศาลาถึงบ้านนางวรรณา 
เภาพูล  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต ผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 2,000 เมตร 

 800,000 
 

 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3            
ปี 62 หมู่ที่ 

10 
81 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตซอยบ้านนายบุญ
รักษา  ผ่านบ้านนิรมล 
บ้านนิคมถึงสุดซอยถนน
คอนกรีต หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ผิวจราจรกว้าง 3 
เมตร ยาวรวม 380 
เมตร 

 798,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 4            
ปี 62 หมู่ที่ 

10 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทุกซอย 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุกซอยในหมู่บ้าน 

  1,000,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1            
ปี 63 หมู่ที่ 

10 
83 โครงการขยายเขตจดุ

ประชาสมัพันธ์เสียงไรส้าย 
หมู่ที่ 10 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ได้รับข้อมลูข่าวสาร
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี 

ติดตั้งเครื่องส่งเสยีง
ไรส้าย จ านวน 5 
จุด 

  250,000  ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3            
ปี 63 หมู่ที่ 

10 

84 โครงการขยายเขตประปา
ภูมิภาคทั้งหมูบ่้าน  หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค – 
บริโภค 

ขยายเขตประปา ท้ัง
หมู่บ้าน 

 
 

  
 

1,000,000 
 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค–บริโภค 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3            
ปี 64 หมู่ที่ 

10 
85 โครงการซ่อมแซมปรับปรุง

ถนนเป็นแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้นคลอง
ชลประทานจากบ้านนาย
ราชัน – พล.ต.จีระศักดิ์  
หมู่ที่ 10    

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตผิว
จราจรกว้าง ๓ เมตร
ยาวรวม ๘๐๐ เมตร 

   1,200,000 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

86 โครงการท ารางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 11 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบาย
น้ า ขนาดกว้าง 
0.30 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยาว
รวม 700 เมตร 

1,500,000 
 

   ร้อยละของ
จ านวนพื้นที ่

น้ าท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์       
ติกคอนกรีตเข้าซอยใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม 

 400,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตจาก
คลอง 3 ขวา 12 ซา้ย 
เชื่อมต่อ 1 ขวา  3 ขวา 
12 ซ้าย(ขนาดกว้าง 6 
เมตร) หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
400 เมตร 
จากแยกศาลาถึง
คลองชล 
(สายเก่า) 

 1,142,000 
 

  ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดเข้าแปลง
เกษตรทุกซอย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่นผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 900 เมตร 

  1,500,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

90 โครงการต่อเติมหลังคา
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ต่อเติมหลังคา
อเนกประสงค์ 

  300,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใช้ใน
การจัดกิจกรรม
ของชุมชน 

กองช่าง 

91 โครงการปรับปรุงโรงปุ๋ย
หมักชีวภาพ 
หมู่ที่ 11 

เพื่อใช้เป็นที่ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ
ให้กับชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
ขนาดกว้าง 10 
เมตร ยาว 20 เมตร 

   1,500,000 
 

จ านวนพื้นที่
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพมีมาก

ขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่มีท่ีผลิต 
ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพไว้ใช้เอง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

92 โครงการขยายเขตประปา
เข้าแปลงเกษตรทุกซอย  
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค – 
บริโภค 

วางท่อประปาเข้า
แปลงเกษตร 

   500,000 
 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค –บริโภค 

กองช่าง 

93 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบริเวณอาคาร
ท่องเที่ยว หมู่ที่ 11 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค – 
บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  
จ านวน 1 จุด พร้อม
ติดตั้งระบบสูบ
น้ าประปา 

   
 

700,000 
 

ประชาชนมีน้ า
ไว้ใช้ เพิ่มขึ้น                  
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอกคลองยมื
ชลประทาน 2 ขวา 12 
ซ้าย ฝั่งซ้าย – ขวา จาก 
ม.6 ถึงเขตดอนทรายและ
คลองช่องแมว หมู่ที่ 12 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกวัชพืชผิวน้ า
พร้อมดินเลน ขนาด
คลองกว้างเฉลี่ย 5-
20  เมตร  ยาวรวม 
3,000 เมตร 

2,000,000 
 

   ร้อยละของ
พื นที่น ้าท่วม
ขังลดลง 

สามารถระบาย
น ้าและลด
ปัญหาน ้าท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1  

ปี 61 หมู่ 12 

95 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกลูกรัง  จากบ้าน
นางเจียน  วรรณดี ถึง 
บ้านนางหวาน  สอนถวิล 
พร้อมรางระบายน้ า  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 350 เมตร 
(ซอยมนต์รักลูกทุ่ง) 
พร้อมรางระบายน้ า 

1,000,000    ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3 

ปี 61 หมู่ 12 

96 โครงการติดตั้งเสาไฟสูง 
12 เมตร  
 -บริเวณสี่แยกชลประทาน 
หมู่ที่ 12 

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างเสาไฟกลม
เรียวสูง 12 เมตร 
จ านวน 1 จุด 
บริเวณทางแยก
คลองชลประทาน 

 500,000 
 
 
 
 

  ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน 
การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 1 

ปี 62 หมู่ 12 

 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

97 โครงการขุดลอกคลอง 
จาก  หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 9 
หมู่ที่ 10 (จากบ้านคุณ
อุบล ถึงสวนคุณเสกสรร 
ช้ันทองค า)  หมู่ที่ 12 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ขุดลอกวัชพืชผิวน้ า 
ขนาดคลองกว้าง 
1.5 - 2 เมตร ยาว
รวม 1,200 เมตร  
ลึก 0.5 -1.50 
เมตร  

 1,500,000   ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

98 โครงการก่อสร้างถนน  
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
คลองชลประทาน ฝั่งขวา 
จากบ้านนายอุบล ถึง
สะพาน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 700 เมตร 

 1,300,000   ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 
 

99 โครงการขุดลอกคลอง 
จากหมู่ที่ 8 ถึงสวนบ้าน
นายส าเริง (สวนทุ่งหล่ม) 
หมู่ที่ 12 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ขุดลอกวัชพืชผิวน้ า 
พร้อมดินเลน ขนาด
คลองกว้าง 5 - 14 
เมตร ยาวรวม 
6,000 เมตร  
(สองฝั่ง) 

 800,000   ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

100 โครงการถมคลอง
สาธารณะเป็นถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ า จากบ้าน
นางสมจิตร  ใจหวัง ถึง
บ้านนายปัญญา แดงน้อย 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคมและเพื่อ
ระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า Ø 
0.80 เมตร พร้อม
ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัด ยาวรวม 
475 เมตร 

  2,000,000 
 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
และระบายน้ า
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

101 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนางพลอย ช่ังเย็น ถึง
บ้านนางลันดอน วรรณดี 
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนนหิน
คลุกบดอัดแน่น ผิว
จราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 
เมตร 

  350,000 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

102 โครงการขุดลอกคลอง
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
จากคลองชลประทาน 2 
ขวา 12 ซ้าย ถึงที่นา นาย
ทวี ลิมทโรภาส หมู่ที่ 12 

เพื่อลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ขุดลอกวัชพืชผิวน้ า 
ขนาดคลองกว้าง   
1-1.5 เมตร ยาว
รวม 950 เมตร  
ลึก 1 เมตร พร้อม
วางท่อขนาด Ø 
1.00 เมตร จ านวน 
6 ท่อน 5 จุด 

  2,000,000  ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วมขัง

ลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

103 โครงการติดตั้งโคมไฟใน
หมู่ที่  12  

เพื่อความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งเสากลมเรยีว
สูง 12 เมตร 
บริเวณทางแยกท่ี
เป็นจุดเสี่ยง 

 
 

  350,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 

รวม 103   โครงการ - - 37,433,000 32,700,000 19,550,000 2,945,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.01 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ก่อสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์
พื้นบ้าน ภายในบริเวณวัด
บ้านสิงห ์หมู่ที่ 4 
 
 

1.เพื่อใช้เป็นสถานท่ี
เก็บและจดัแสดง
ผลิตภณัฑ์พื้นบ้าน
ของชุมชน 
2.เป็นแหล่งเรยีนรู้
ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

ก่อสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน 
ภายในบริเวณวัด
บ้านสิงห ์
จ านวน 1 หลัง 

 2,000,000   ประชาชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม
ชุมชนเพิ่ม
มากขึ้น 

1.มสีถานท่ีเก็บ
และจัดแสดง
ผลิตภณัฑ์
พื้นบ้านของ
ชุมชน 
2.เป็นแหล่ง
เรียนรู้
วัฒนธรรมของ
ชุมชนในพื้นที่ 

กองศึกษา 
ล าดับที่ 3 

ปี 62  
หมู่ 4 

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

 

แบบ ผ.01 
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                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.01 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
          2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการรวมใจภักดิ์รักษ์
พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเป็นการถวายความ 
จงรักษ์ภักดีในการ
ช่วยกันเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
ในชุมชนและเป็นการ
ลดภาวะโลกร้อน 

ปลูกต้นไม้ยืนต้นในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านสิงห์โดยเฉพาะ
ริมถนน  
 

5,000 
(60=5,000) 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของ
ปัญหา

มลพิษลดลง            

เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
และลดภาวะ
โลกร้อน ท าให้
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการขุดลอกวัชพืชผิว
น้ าคลองยืมเลียบคลอง
ชลประทาน ในเขตพื้นท่ี
ต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อให้การระบายน้ าดี
ขึ้น ช่วงฤดูฝนท าให้น้ า
ไหลไดส้ะดวก น้ าไม่ท่วม
ขัง น้ าไม่เน่าเสีย 

ก าจัดวัชพืชบริเวณล า
คลองในเขตพื้นท่ีต าบล
บ้านสิงห ์

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ร้อยละของ

พื้นที่น้้าท่วม

ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้้าและลด
ปัญหาน้้าท่วม
ขัง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการขุดลอกคลองใน
ในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกวัชพืชและดินเลน 
บริเวณล าคลองในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านสิงห์ 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม

ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 โครงการก้าจดัวัชพืชผิวน้้า
ในเขตพื้นท่ีต้าบลบ้านสิงห ์

เพื่อให้การระบายน้้าดี
ขึ้น ช่วงฤดูฝนท้าให้น้้า
ไหลไดส้ะดวก น้้าไม่ท่วม
ขัง น้้าไม่เน่าเสีย 

ก้าจัดวัชพืชบริเวณล้า
คลองในเขตพื้นท่ีต้าบล
บ้านสิงห ์

500,000 
  

 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ

ลดลง               

ประชาชนได้
รับทราบการ
ก้าจัดและคัด
แยกขยะอย่าง
ถูกวิธี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 4  โครงการ - - 2,505,000 2,505,000 2,505,000 2,505,000 - - - 
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 แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
        2.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสร้างจติส านึก
รณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ในการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
-รณรงค์เกีย่วกับการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

50,000 
(60=50,000) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น            

ประชาชนมี
จิตส านึก        
ถึงหน้าท่ีและให้
ความร่วมมือใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได้มีความรู้
และตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการฝึกอบรม
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลเพื่อให้ความรู้ใน
เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 

50,000 
(60=50,000) 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้
เพิ่มขึ้น            

ประชาชน
ภายในเขต
เทศบาลได้รับ
ความรู้และ
เสรมิสร้าง
จิตส านึกในการ
รักษา
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                                                                                                              แบบ ผ.01
                     
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

        2.2 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการคลองสวยน้ าใส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในเขตเทศบาลดูแล
แหล่งน้ าล าคลองใน
หมู่บ้านให้สะอาด
สวยงามปรับปรุง         
ภูมิทัศน์ริมคลองให้
สวยงาม ปรับปรุง
คุณภาพน้ าในคลอง 

รณรงค์รักษาแหล่งน้ า   
ล าคลองให้เกดิความ
สะอาดสวยงาม 

80,000 
(60=80,000) 

80,000 80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของ
น้ าเสียลดลง            

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาแหล่งน้ า
ล าคลองให้เกดิ
ความสะอาด
สวยงาม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการเมืองน่าอยู่  
ชุมชนน่าอยู่ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมการพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู ่

อบรมและศึกษาดูงาน
ร่วมกันทั้งตัวแทนภาครัฐ
และภาคเอกชนเพื่อร่วม
คิดร่วมพัฒนาให้เป็น 
เมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่ 

100,000 
(60=100,000) 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมี
สุขภาพจิต

ใจที่ดีเพิ่มขึ้น            

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอ
แนวความคิด
การพัฒนา
ท้องถิ่นให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและรักษา
ความสะอาดในวันท่ี     
12  สิงหาคม   

เพื่อเป็นการแสดงถึง
ความจงรักภักดี  
ประชาชนส านึกใน 
พระมหากรุณาธคิุณ 

จัดให้ประชาชนหมู่บา้น 
ท ากิจกรรมรักษาความ
สะอาดและพัฒนา
สิ่งแวดล้อมปลูกต้นไม ้
เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

60,000 
(60=60,000) 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

ร้อยละชอง
ประชาชนท่ี
มีจิตส านึก

ในการรักษา
ความสะอาด

เพิ่มขึ้น  

ประชาชนเกิด
จิตส านึกในการ
รักษาความ
สะอาดและ
สิ่งแวดล้อม
หมู่บ้านสะอาด     
น่าอยู่น่าอาศัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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แบบ ผ.01 
 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            
       2.2แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์และดูแลรักษา
ความสะอาด,บ าบดัน้ า
เสียบริเวณคูคลองในเขต
เทศบาล 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณคูคลองให้สวย 
งาม, สะอาด ปรับปรุง
คุณภาพน้ าในคูคลอง 

คูคลองในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ
ของปัญหา
น้ าเสียในคู
คลองใน

เขต
เทศบาล
ลดลง  

คูคลองในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์สวยงาม 
น้ าในคคูลองไม่เนา่เสยี
คุณภาพน้ าในชุมชนดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการหน้าบ้านน่า
มอง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการรักษา
หน้าบ้านให้สะอาดเป็น
ระเบียบ เรียบร้อยอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

ส่งเสริมให้ประชาชน
ท าความสะอาด
ปรับปรุง   ภูมิทัศน์
บริเวณหน้าบ้าน  จัด
ประกวดแข่งขันหน้า
บ้านสะอาดนา่มอง 

10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่ให้ความ
ร่วมมือใน
การรักษา

ความ
สะอาด
เพิ่มมาก

ขึ้น            

ประชาชนเกิดจติส านึก
และให้ความร่วมมือการ
รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านและชุมชน 
ประชาชนอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

 
 
 

8 โครงการจ้างเหมาก าจดั
ขยะวัชพืชผิวน้ าในเขต
พื้นที่ต าบลบ้านสิงห์ 
 

เพื่อให้การระบายน้ าดีขึ้น 
ช่วงฤดูฝนท าให้น้ าไหล
สะดวก น้ าไม่ท่วมขัง        
น้ าไม่เน่าเสยี 

ก าจัดวัชพืชบริเวณ 
ล าคลองในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

500,000 
 

500,000 500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละ
ชองวัชพืช

ลดลง            

การระบายน้ าดีขึ้นและ
ลดปัญหาน้ าเน่าเสียและ
น้ าท่วมขัง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 8  โครงการ - - 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 - - - 
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     ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     แบบ ผ.01 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
         2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
                                                                                                                                                                                                      

   
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการวางระบบพัฒนา
ประสิทธิภาพการจดัเก็บ
ขยะ 

จัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้เพียงพอใน
การจัดเก็บขยะมลู
ฝอย 

จัดซื้อวัสด,ุอุปกรณ์ในการ
เก็บกวาดขยะมูลฝอย  
เช่น ถุงมือ รองเท้าบู๊ท  

100,000 
(60=100,000)  

 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ 
ปริมาณขยะ

ลดลง               

เจ้าหน้าท่ีมี
เครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ คัดแยก
ขยะและลดปริมาณขยะ 

เพื่อสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการคัดแยกขยะ
และลดปรมิาณขยะ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
น าขยะที่ใช้แล้วกลับมาใช้
อีกและเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะ
ที่น ากลับมา

ใช้ใหม ่

เกิดความสะอาด
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของ
ชุมชนได้ประโยชน์
จากการคัดขยะ
กลับมาใช้ใหม ่

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการชุมชนปลอดถัง
ขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะใน
ชุมชน 

จัดอบรมท าเอกสาร
เผยแพรร่ณรงค์ลดปรมิาณ
ขยะ 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ 
ปริมาณขยะ

ลดลง               

ปริมาณขยะลดลง
เกิดความสะอาด
และมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการจ้างเหมาก าจดั
ขยะ 

เพื่อให้มีการก าจัดขยะ
ที่ได้มาตรฐานและไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

จ้างเหมาก าจดัขยะที่เก็บ
จากบ้านเรือนและสถาน
ประกอบการในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

1,050,000 
(60=1,050,000) 

1,050,000 1,050,000 1,050,000 ร้อยละของ
ขยะที่ไดร้ับ
การก าจัด
อย่างถูก

สุขาภิบาล 

มีการก าจดัขยะที่
ได้มาตรฐานและ
ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 แบบ ผ.01 
         2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อลดปรมิาณขยะ 

เพื่อให้ประชาชนทราบ
และสามารถน าความรู้
ไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง 

จัดท าป้ายและแผ่นพับ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ปริมาณขยะ

ลดลง               

ประชาชนได้
รับทราบการก าจัด
และคัดแยกขยะ
อย่างถูกวิธี 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการธนาคารขยะใน
ชุมชนและในโรงเรียน 

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้ทราบถึง
ประโยชน์ของขยะ 

จัดอบรมและให้
ประชาชน/นักเรียนในเขต
เทศบาลน าขยะกลับมาใช้
อีกเป็นการรักษา 
สิ่งแวดล้อม 

30,000 
(60=30,000) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
การน าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์
เพิ่มขึ้น            

เกิดความสะอาด
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของ
หมู่บ้านเป็นการ
เพิ่มรายได้
ทางอ้อม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการจดัการขยะมลู
ฝอยชุมชน “จังหวัด
สะอาดระดับต าบล” 

เพื่อมุ่งเน้นการลดและ
แยกขยะมลูฝอยจาก
แหล่งก าเนิด 

จัดอบรมให้ความรู้ สร้าง
ระบบการจัดเก็บขยะให้มี
ประสิทธิภาพ 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะ

ที่ลดลง 

ชุมชนเกิดความ
สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการขุดลอกคลอง
จากบ้านนางเสมาเข้าถึง
โรงน้ าทวีผล หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกวัชพืชและดินเลน 
ขนาด คลองกว้าง 
ประมาณ 5-10 เมตร 
ระยะยาวรวม 700  เมตร 

500,000 
 

 

 

 

 

 ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม

ขังลดลง 

สามารถระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3 

ปี 61  
หมู่ 4 

10 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ จากวัดบ้านสิงห์ 
สุดเขตต าบลบ้านสิงห์
(คลองสวยน้ าใส)  
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลอก
คลองกว้าง 5-10 เมตร 
ยาว  3,500 เมตร  

   150,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

สามารถระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง กองช่าง 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
          2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้ า เขตตดิต่อ 
ระหว่าง หมู่ที่ 4-5 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกวัชพืชและดินเลน 
ขนาด คลองกว้าง 
ประมาณ 5-10 เมตร 
ระยะยาว รวม 700  
เมตร 

200,000 
 

 
 

 
 

 ร้อยละของ
พื้นที่น้้าท่วม
ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้้าและลด
ปัญหาน้้าท่วมขัง 

กองช่าง ล าดับ

ที่ 1 
ปี 61  
หมู่ 5 

 
12. โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์ทางเท้าจากถนน
เส้นบ้านสิงห์ – น้ าหัก 
(หมู่ 4 – 10)  หมู่ที่ 6 

เพื่อความเป็นระเบียบ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูก
ต้นไม้ท าทางเท้า 
ระยะทางยาวรวม 3,000 
เมตร 

   5,000,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม กองช่าง 

13. โครงการก่อสร้างเขื่อน 
กันตลิ่งบริเวณรมิถนน
ด้านหลังโรงสีเก่า หมู่ที่ 
9 และประตูปิด-เปิด 
ตรงหน้าบ้านคณุ
สายหยดุ  เล่นวาร ี

เพื่อลดปัญหาการกดั
เซาะของตลิ่งที่มีการ
พังทลายและลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้างก าแพงเขื่อนกัน
ดินคอนกรีตเสรมิเหล็ก สูง 
1.50 เมตร ยาวรวม 
150 เมตร พร้อม ประตู
เปิด-ปิด 

1,800,000    ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การสญัจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองช่าง 
ล าดับที่ 3 

ปี 61  
หมู่ 9 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
         2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างเขื่อน 
กันตลิ่งบริเวณบ้านนาย
จุมพล เตา่นารี หมู่ที่ 9 

เพื่อลดปัญหาการกดั
เซาะของตลิ่งที่มีการ
พังทลาย 

ก่อสร้างก าแพงเขื่อนกัน
ดินคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
สูง 1.80 เมตร  
ยาวรวม 100 เมตร 

 800,000   ร้อยละของ
ประชาชนใน
พื้นทีไ่ด้รับ
ความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 

กองช่าง 

15 โครงการขุดลอกคลอง
พร้อมก าจัดวัชพืช คลอง
ยืมชลประทาน 1 ขวา 
12 ซ้าย หมู่ที่ 10 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

ขุดลอกวัชพืชและดินเลน
ขนาดคลองกว้างประมาณ
๕ - ๑๕ เมตร ระยะยาว
รวม ๘,๐๐๐เมตร(สองฝั่ง) 

1,000,000    ร้อยละของ
พื้นที่น้ าท่วม
ขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง กองช่าง 

16. โครงการคลองสวยน้ าใส 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการท า
เกษตรและลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในช่วงฤดูฝน 

ขุดลอกวัชพืชผิวน้ าภายใน
หมู่บ้านขนาดคลอง กว้าง
เฉลี่ย 7-15 เมตร ยาว
รวม 3,000 เมตร 

   2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอต่อ
การท าเกษตร
และลดปัญหา
น้ าท่วมขังในฤดู
ฝน 

กองช่าง 
ล าดับที่ 2            

ปี 64 หมู่ที่ 10 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
         2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ กลุ่ม
เกษตรปลูกผักปลอด
สารพิษ ทุ่งหนองศาลา 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้มีความระเบียบ
สวยงามและเพิ่มพ้ืนท่ี
พักผ่อน 

วางท่อระบายน้้า ขนาด Ø 
๑.๒๐ เมตร ยาวรวม๒๐ 
เมตร พร้อมถมดินปรับ
พื้นที่ปลูกไม้ประดับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  ๘๐๐,๐๐๐  ร้อยละของ

พื้นที่สีเขียว

ส้าหรับ

พักผ่อน 

ประชาชนไดม้ี

พื้นที่ใช้ส้าหรับ

พักผ่อน 

กองช่าง 

รวม 17 โครงการ - - 4,880,000 2,180,000 2,180,000 8,530,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.01 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
          2.4 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการใช้
น้ าหมักชีวภาพในการ
ควบคุมน้ าเสีย 

1. เพื่อควบคุมปญัหา 
น้ าเสีย 
2. เพื่อให้คลองส่งน้ าใส
สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น 

เกษตรกรไดร้ับความรู้  
จ านวน  50  คน 

30,000 
(60=50,000) 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
เกษตรกร

ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น            

เกษตรกรไดร้ับ
ความรู้  จ านวน  
50  คน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                      แบบ ผ.01 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง     
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                     
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
         3.1 แผนงานการศึกษา 
    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและ
การดูแลรักษาสุขภาพของ
นักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีน
และผูป้กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อต่างๆเกี่ยวกับ
เด็กและการดูแลรักษา
สุขภาพนักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 210 
คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ได้รับความรู้ 
เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
168 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัยที่

ด ี

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

2 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
บางกะโด 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
บุคลากรนักเรียนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อ
ต่างๆ เกี่ยวกับเด็กและ
การดูแลรักษาสุขภาพของ
นักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีน
และผูป้กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อต่างๆเกี่ยวกับ
เด็กและการดูแลรักษา
สุขภาพนักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า  
105 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ได้รับความรู้ 
เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
84 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 

ที่ด ี

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
บางกะโด 
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                                                                  แบบ ผ.01 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
         3.1 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหนองอ้อ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีน
และผูป้กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อต่างๆ เกี่ยวกับ
เด็กและการดูแลรักษา
สุขภาพของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ
เกี่ยวกับเด็กและการดูแล
รักษาสุขภาพนักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 103 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ได้รับความรู้ 
เพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
82 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 

ที่ด ี

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
หนองอ้อ 

4 โครงการศูนย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนก าแพงใต้ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีน
และผูป้กครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับ
โรคตดิต่อต่างๆ เกี่ยวกับ
เด็กและการดูแลรักษา
สุขภาพของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจบุคลากรนักเรยีนและ
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ
เกี่ยวกับเด็กและการดูแล
รักษาสุขภาพนักเรียน 
จ านวนไม่น้อยกว่า 103 คน 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 บุคลากร 
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

ได้รับความรู้ 
เพิม่ขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
82 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 

ที่ด ี

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กชุมชน
ก าแพงใต ้

รวม 4  โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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 แบบ ผ.01 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
         3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให้ความรู้
ป้องกันโรคเอดส์และสาร
เสพติด 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
และการป้องกันท่ีถูกวิธี 

อบรมเผยแพร่ความรู้
การป้องกันโรคเอดส์แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของประชาชน

มีความรู ้
 ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจการตดิต่อ
ของโรคเอดส์
และป้องกันได้
ถูกวิธ ี

กอง    
 สาธารณสุขฯ 

2 โครงการควบคมุและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ควบคุมและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

จัดซื้อสารก าจัดลูกน้ า
ยุงลายน้ ายาพ่นหมอก
ควันตามท่อระบายน้ า
และแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

200,000 
(60=200,000) 

 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

สุขภาพ 
ที่ดีเพิ่มขึ้น            

ประชาชน
ปลอดภัยจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์ควบคุม 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ
คุมก าเนิดสุนัขและแมว 

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในสัตวเ์ลี้ยง 

บริการฉีดวัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้สุนัขและแมวในเขต
เทศบาล 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของสุนัขและ
แมวมีการ
ป้องกันโรค

เพิ่มขึ้น  

ประชาชนไม่
ป่วยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการฝึกอบรมต่อเนื่อง
และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข 

เพื่อให้อาสาสมคัรมคีวามรู้
ด้านสาธารณสุข สามารถน า
ความรู้ไปใช้ดูแลสุขภาพ
ตนเอง ครอบครัวและ
ประชาชนในชุมชน 

อบรมและทัศนศึกษาดู
งาน   ปีละ 1 ครั้ง 

500,000 
(60=500,000) 

 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ  
อสม.ได้รับ
การอบรม

และมีความรู้
เพิ่มมากขึ้น 

อสม.ปฏิบตัิงาน
ด้านสาธารณสุข
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
   
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
         3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า 

เพื่อให้ผู้บริหารพนักงานมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
สมบูรณ ์

ตรวจสุขภาพประจ าปี
ผู้บริหาร  พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า 

100,000 
(60=100,000) 

 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ผู้บริหาร/
พนักงานมี
สุขภาพท่ีดี

เพิ่มขึ้น  

คณะผู้บริหาร  
พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ ามี
สุขภาพแข็งแรง 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความ 
รู้ในการดูแลสุขภาพและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
สุขภาพไปในทางที่ถูกต้อง
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
ต าบลบ้านสิงห ์

300,000 
(60=300,000) 

 

300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 
ของผู้สูงอายุ

มีความรู้
และสุขภาพ

แข็งแรง
เพิ่มขึ้น            

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น กอง 

สาธารณสุขฯ 

7 โครงการอบรมให้ความรู้
แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ
ด้านสุขภาพ 

เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอก
ระบบมีความรู้ในการ
รักษาสุขภาพ 

อบรมเผยแพร่ให้ความรู้
ด้านการป้องกันโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
สามารถดูแลสุขภาพของ
ตนเองได ้

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
มีความรู้
เพิ่มขึ้น            

กลุ่มแรงงานมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
ป้องกันตนเอง
จากการ
ประกอบอาชีพ
ได ้

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                                                                  แบบ ผ.01 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
         3.2 แผนงานสาธารณสุข 
    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการรณรงค์งดสรุา  
บุหรี่และยาเสพติด 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงโทษและ  พิษ
ของสุราและบุหรี่และเพื่อ
เป็นการลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัยบนท้องถนนจาก
การดื่มสุรา 

จัดอบรมเผยแพร่ให้
ความรู้เรื่องโทษและพิษ
ภัยของสุราและบุหรี่แก่
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

60,000 
(60=60,000) 

 

60,000 60,000 60,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน  
ที่ลด/เลิก
สุรา  บุหรี่ 
และยา
เสพติด
ลดลง            

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดไีม่ป่วย
ด้วยโรคอันมี
สาเหตุมาจากการ
สูบบุหรี่และสุรา
ตลอดจนเป็นการ
ลดอุบัตเิหตุ 
อุบัติภัย บนท้อง
ถนนจาก การดื่ม
สุรา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วาม 
รู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพด้วยการแพทย์
แผนไทย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ด้านการแพทย์แผนไทย 

ด าเนินการฝึกอบรม
ประชาชนภายในเขต
เทศบาลในเรื่องการ
รักษาสุขภาพด้วย
การแพทย์แผนไทย 

50,000 
(60=50,000) 

 
 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ของ

ประชาชน  
มีความรู้
เพิ่มขึ้น            

ประชาชนภายใน
เขตเทศบาลได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ
ด้วยการแพทย์
แผนไทย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 
 

9  โครงการ - - 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง     

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง     
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วดั 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุง ซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ  

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 6 

   2,000,000 จ านวนพื้นที่ซุ้ม
เฉลิมพระเกียรตมิี
ความเป็นระเบียบ
สวยงามมากข้ึน 

บริเวณ ซุม้
เฉลิมพระ

เกียรตมิีความ
เป็นระเบียบ
สวยงามมาก

ขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจดังานรัฐพิธ ี
ต่าง ๆ /การจดังานวัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นการถวายความ
จงรักภักด ี
น้อมร าลึกพระเกียรติ
คุณและพระมหา
กรุณาธิคณุให้สืบเนื่อง
ตลอดไป 

จัดงานรัฐพิธีตามวันส าคญั
ต่าง ๆ  ของชาติ 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน/
เยาวชนให้
ความส าคญั

สถาบัน
พระมหากษตัริย์

เพิ่มขึ้น  

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมใน
การแสดงออก
ถึงความ
จงรักภักดี 
และเห็นถึง
ความส าคญั
ของบุคคลที่มี
พระคุณต่อ
ชาติ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

รวม 2  โครงการ - - 800,000 800,000 800,000 2,800,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง     
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่มีประโยชน์
และแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
อาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
จ านวน 100 คน 

490,000 
 
 

490,000 
 
 

490,000 
 
 

490,000 
 
 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ80 

นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
โภชนาการที่มี
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

2 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบางกะโด 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่มีประโยชน์
และแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
อาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านบางกะโด 
จ านวน 50 คน 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ80 

นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
โภชนาการที่มี
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

3 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองอ้อ 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่มีประโยชน์
และแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
อาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองอ้อ 
จ านวน 50 คน 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ80 

นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
โภชนาการที่มี
ประโยชน ์

กองการศึกษา 

4 โครงการอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชุมชนวัดก าแพงใต้ 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
โภชนาการที่มีประโยชน์
และแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 

เบิกหักผลักส่งงบประมาณ
อาหารกลางวันให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัด
ก าแพงใต้ 
จ านวน 50 คน 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

245,000 
 
 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ80 

นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
โภชนาการที่มี
ประโยชน ์

กองการศึกษา 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
      4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการอาหารเสรมิ
(นม)โรงเรียน 

เพื่อให้นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับการส่งเสริม
ใหม้ีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
และโรงเรียนในเขตเทศบาล 

2,200,000 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 

2,200,000 
 
 
 

นักเรียนมี
โภชนาการที่ดี
เพิ่มขึ้นร้อยละ
80 

นักเรียนในเขต
เทศบาลได้รับ
อาหารเสริม(นม)  
ที่มีประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการแข่งขันความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับภาคกลางและ
ระดับประเทศ 

-เพื่อให้ชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไปได้เห็นถึง
การพัฒนาด้านการศึกษา
ของเทศบาล 
-เพื่อให้นักเรียนและครู
เกิดความกระตือรือร้นต่อ
การเรยีนการสอนและ
คัดเลือกส่งประกวดเพื่อให้
นักเรียนและครมูี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

-เป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และเข้า
ร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับต่างๆ 
-เพื่อพัฒนาทักษะทาง
วิชาการนักเรียนและครูใน
สังกัดเทศบาล จ านวน 280 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 นักเรียนและครู
เข้าร่วมแข่งขัน 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 224 คน 

นักเรียน และครู
ได้รับเพิ่มพูน
ความรู้เทคนิค
ทักษะและ
วิธีการต่างๆใน
การจัดการเรยีน
การสอนของ
สถานศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

 

7 โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา 

-เพื่อส่งเสรมิการจดัท า
แผนพฒันาการศึกษาของ
เทศบาล 
-เพื่อส่งเสรมิการจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 

-จัดการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานการใช้แผนพัฒนา
การศึกษาภายในประเทศ 
-ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล 
-ประชาสัมพันธ์และสร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาของเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

200,000 200,000 200,000 200,000 กองการศึกษา
และ
สถานศึกษา 
เข้าฝึกอบรม
แผนพัฒนา
การศึกษา 
จ านวน ไม่น้อย
กว่า 15 คน 

เทศบาล/
สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ได้รับการ
คัดเลือกเป็น
หน่วยงานจัดท า
แผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01 
        
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

- เพื่อติดตามคณุภาพ
การจัดการศึกษา 
- เพื่อติดตามคณุภาพครู
ต่อการ เรียนการสอน        
- เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ประเมินการบริหารการ
จัดการการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

3,000 3,000 3,000 3,000 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีการ
พัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

- คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ภายในภายนอก
ได้มาตรฐาน- 
ทราบแนวทาง 
ในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อ
น ามาปรับปรุง
แก้ไข 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
เทศบาล
ต าบล 

บ้านสิงห ์

9 โครงการประเมิน
คุณภาพภายในภายนอก 

เพื่อติดตามคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
เป็นข้อมูลส าหรับการ
พัฒนาการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ประเมินการบริหารการ
จัดการการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นบางกะ
โด 

1,000 1,000 1,000 1,000 จัดท ารายงาน
การประเมิน

คุณภาพ
การศึกษา

ภายนอกอย่าง
น้อยปี

การศึกษาละ1 
เล่ม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านบางกะ
โด 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
       4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
ภายนอก 

-เพื่อติดตามคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
-เพื่อติดตามคุณภาพครู
ต่อการเรียนการสอน 
-เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ประเมินการบริหารการจัดการ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองอ้อ 

3,000 3,000 3,000 3,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
มีการพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

80 

- คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ภายในภายนอก
ได้มาตรฐาน- 
ทราบแนวทาง 
ในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อ
น ามาปรับปรุง
แก้ไข 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

บ้านหนอง
อ้อ 

11 โครงการประเมิน
คุณภาพภายใน
และภายนอก 

-เพื่อติดตามคุณภาพการ
จัดการศึกษา 
-เพื่อติดตามคุณภาพครู
ต่อการเรียนการสอน 
-เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้สูงขึ้น 

ประเมินการบริหารการจัดการ
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนก าแพงใต้ 

1,000 1,000 1,000 1,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
มีการพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการศึกษา 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

80 

- คุณภาพการ
จัดการศึกษา
ภายในภายนอก
ได้มาตรฐาน- 
ทราบแนวทาง 
ในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อ
น ามาปรับปรุง
แก้ไข 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
ชุมชน

ก าแพงใต ้

12 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการ 
ด าเนินการของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

-สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ ได้แก ่
1.ค่าอาหารกลางวัน 
2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น 
3.ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว) 
4.ค่าวัสดุการศึกษา ฯลฯ 

1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 สถานศึกษา
ได้รับ
งบประมาณที่
เบิกหักผลักส่ง
ครบตาม
จ านวน 

เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
        
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการสานฝัน
บัณฑิตน้อย 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองใน
การเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในระดับ
ที่สูงข้ึน 

-จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้
ความรู้แก่ผูป้กครองนักเรยีน 
-จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้
ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน 

40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การความรู้
จัดการเรียน
การสอน
จ านวนไม่น้อย
กว่า80 คน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
การส าเร็จ
หลักสูตรการ
เตรียมความ
พร้อมระดับ
ปฐมศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.
เทศบาล

ต าบลบ้าน
สิงห์ 

14 โครงการสานฝัน
บัณฑิตน้อย 

-เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้ผู้ปกครองใน
การเลีย้งดูเด็ก 
-เพื่อจัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรให้นักเรยีนที่
ส าเรจ็การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้
ความรู้แก่ผูป้กครองนักเรยีน 
-จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้
ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การความรู้
จัดการเรียน
การสอน
จ านวนไม่น้อย
กว่า40 คน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
การส าเร็จ
หลักสูตรการ
เตรียมความ
พร้อมระดับ
ปฐมศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 
ศพด.บ้าน
บางกะโด 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
        
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการสานฝัน
บัณฑิตน้อย 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองใน
การเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในระดับ
ที่สูงข้ึน 

-จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้
ความรู้แก่ผูป้กครองนักเรยีน 
-จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้
ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การความรู้
จัดการเรียน
การสอน
จ านวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในการ
ส าเรจ็หลักสูตร
การเตรียมความ
พร้อมระดับปฐม
ศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 
วัดหนองอ้อ 

16 โครงการสานฝัน
บัณฑิตน้อย 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ปกครองใน
การเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนในระดับ
ที่สูงข้ึน 

-จัดกิจกรรมและนิทรรศการให้
ความรู้แก่ผูป้กครองนักเรยีน 
-จัดแสดงผลงานของนักเรียนให้
ผู้ปกครองเห็นถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจใน
การความรู้
จัดการเรียน
การสอน
จ านวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

ผู้ปกครองและ
นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจในการ
ส าเรจ็หลักสูตร
การเตรียมความ
พร้อมระดับปฐม
ศึกษา 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด. 
ชุมชน

ก าแพงใต ้
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
        
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรยีน 

-เพื่อเสริมสรา้ง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในการร่วมมือกัน
พัฒนาสถานศึกษา 
-เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
นโยบายในการจัดการ
เรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
-เพื่อแนะน าสถานท่ีและ
บุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
กฎระเบียบต่างๆภายใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
กว่า 80 คน 

ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก
ร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน 

กอง
การศึกษา/ 

ศพด.
เทศบาล

ต าบลบ้าน
สิงห์ 

18 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรยีน 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
กฎระเบียบต่างๆภายใน
สถานศึกษาตนของเด็กระหว่าง
เรียน 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
กว่า 40 คน 

ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนว
ทางการจัดการ
เรียนการสอน
และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา/ 
ศพด.บ้าน
บางกะโด 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ.01 
        
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.2 แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

19 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบ กฎ 
ระเบียบ ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและการปฏิบัตตินของเด็ก
นักเรียนในขณะที่อยู่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ
กฎระเบียบต่างๆ
ภายใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
กว่า 40 คน 

ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือ
การจัดกิจกรรม 

กอง
การศึกษา/ 
ศพด.บ้าน
หนองอ้อ 

20 โครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

-เพื่อเสริมสรา้งความสมัพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในการร่วมมือ
กันพัฒนาสถานศึกษา 
-เพื่อให้ผู้ปกครองทราบ
นโยบายในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 
-เพื่อแนะน าสถานท่ีและ
บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
-เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ปกครอง
ได้มสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนว
ทางการจัด
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและ
กฎระเบียบต่างๆ
ภายใน
สถานศึกษา 

10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้ปกครองเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
กว่า 80 คน 

ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลเด็ก
ร่วมมือในการ
พัฒนาผู้เรียน 

กอง
การศึกษา/ 
ศพด.ชุมชน
ก าแพงใต ้

รวม 20 โครงการ - - 5,753,000 5,753,000 5,753,000 5,753,000 - - - 
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                            แบบ ผ .01 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการมอบเงิน
สงเคราะห์เพื่อการศึกษา 

เพื่อให้เด็กยากจนและ
เด็กด้อยโอกาสในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
มีการศึกษา 

จัดทุนการศึกษาให้
นักเรียนท่ียากจนหรือ
ยากไร้ในระดับอดุมศึกษา
(งบ อบจ) 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จ านวนนักเรียน/
นักศึกษา ได้รับ

การศึกษาเพิ่มขึ้น 

นักเรียน
ยากจนมี

ทุนการศึกษา
เพื่อเล่าเรียน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
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แบบ ผ.01 
        
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
ฉลองวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลมีพัฒนาการ 
ที่ดีในการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์                 ปี
ละ 1 ครั้ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

เยาวชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 
2,000 คน 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ได้มีพัฒนาการที่
ดียิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

2 โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดี
ให้กับเด็กและเยาวชนได้
ตระหนักในหน้าท่ีและ
บทบาทของตนเองในการ
พัฒนาประเทศ การอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
และกลา้แสดงออกในสิ่งท่ี
ดีงามและสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดรีะหว่าง
เด็กและเยาวชน 

เพื่อจัดหาของขวัญส าหรับเด็ก
และเยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์เข้าร่วมกิจกรรม
ฉลองวันเด็กแห่งชาติจ านวน 
2,500 ช้ิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนมีส่วน
ร่วมในการท า
กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
2,500 คน 

เด็กและเยาวชน
ได้ตระหนักใน
หน้าท่ีและ
บทบาทของ
ตนเอง มี
พัฒนาการทาง
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง กล้า
แสดงออกและ
สร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างเด็ก
และเยาวชนใน
เขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01 
        
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจดังาน
ประเพณีสงกรานต์
ลาวเวียงราชบุร ี

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ให้สืบทอดต่อไป 

จัดงานประเพณสีงกรานต ์
ลาวเวียง  ปีละ  1  ครั้ง 

400,000 
 
 

400,000 400,000 400,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ80 
 

ประชาชนไดม้ี
จิตส านึกในการ
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

กอง
การศึกษา 

 

4 โครงการจดังาน
ประเพณีลอย
กระทง 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ให้สืบทอดต่อไป 

จัดงานประเพณลีอยกระทงปลีะ  
1  ครั้ง 

400,000 
 
 

400,000 400,000 400,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 
 

ประชาชนรู้คณุ
ค่าของ
วัฒนธรรม
ประเพณ ี

กอง
การศึกษา 

5 โครงการจดังาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพื่อส่งเสริมการศาสนาและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประจ าป ี

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน/
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมทาง

ศาสนา เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

 

รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีอันดี
งามของไทยให้
คงอยู่ตลอดไป 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ.01 
        
     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น            
         4.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมลาวเวียง 

-เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ลาวเวียงของต าบลบา้น
สิงห์ให้เป็นท่ีรู้จักและ
ยอมรับ 
-เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรม
ประเพณีการร าวงลาว
เวียง อาหารท้องถิ่น ภาษา
และการแต่งกาย 

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมลาวเวียงใน 
ระดับอ าเภอหรือระดับจังหวัด 
หรือระดับประเทศ ปีละ 1 
ครั้ง 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ80 

1)ประชาชนใน
บ้านสิงห์ได้ร่วม
สืบวัฒนธรรม
ลาวเวียง 
2)ประชาชนใน
บ้านสิงห์ได้
เผยแพร่
วัฒนธรรม
ประเพณ ี
ลาวเวียง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ชุมชนต าบลบ้าน
สิงห์ 

- เพือ่ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีทุก
ชาติพันธ์ุของชุมชนต าบล
บ้านสิงห ์ให้สืบทอดต่อไป 

จัดกิจกรรมวัฒนธรรมให้
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสิงห์เข้าร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมตามชาติพันธุ์ของ
แต่ละชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทุกสายชาติพันธุ์
มีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ชุมชนให้สืบทอด
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 

รวม 7  โครงการ - - 1,490,000 1,490,000 1,490,000 1,490,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  เพิ่มประสิทธิการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง   

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
             5.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านมีการพัฒนา
อาชีพเพิ่มมากขึ้น 

จัดอบรมอาชีพให้แก่กลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน 

80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้
ความสามารถในการ
พัฒนากลุ่มฝึกอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน 

กอง    
 สาธารณสุขฯ 

2 โครงการปรับปรุงตลาดนดั 
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
การค้าขายใหส้ะดวก 
สบายขึ้น 

ปรับปรุงตลาดสดใหไ้ด้
มาตรฐานปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงามรม่รื่น น่ามอง
ปรับปรุงระบบระบาย
อากาศ 

6,000,000 
) 
 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 ร้อยละ      
ของจ านวน
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น  

ตลาดสดมีความ
สะอาดน่าซื้อและ
สะดวกสบายขึ้น 

กอง    
 สาธารณสุขฯ 
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  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
              5.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการประกวด
ร้านอาหาร/แผงลอยดีเด่น 

เพื่อส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้ประกอบการ
เพื่อจะได้น าไปปฏิบัตไิด้
อย่างถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารและเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารให้ได้
มาตรฐาน 

จัดประกวดร้านอาหาร/
แผงลอยจ าหนา่ยอาหาร
ดีเด่นในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสิงห์โดยจัดประกวด 
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
(60=50,000) 

 

800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนไดม้ี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ร้านอาหาร/แผงลอย
มีมาตรฐานการ
สุขาภิบาลมากยิ่งข้ึน
ท าให้ประชาชนได้
บริโภคอาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการฝึกอบรมและ              
ศึกษาดูงานของผู้ประกอบ 
การร้านอาหารแผงลอย/
ผู้ประกอบการตลาด 

เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอย 
ผู้ประกอบการตลาด      
มีการพัฒนาตนเองท า
การปรับปรุงแก้ไข
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานให้ถูกหลัก
สุขาภิบาลและปรับปรุง
แก้ไขสถานประกอบการ
ให้ถูกหลักสุขาภบิาล 

จัดอบรมและทัศนศึกษา
ผู้ประกอบการค้าอาหาร
แผงลอย/ผู้ประกอบการ
ตลาด 

100,000 
(60=100,000) 

 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ      
ของจ านวน
ประชาชน      
ได้มีความรู้

เพิ่มขึ้น 

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารแผงลอย 
ผู้ประกอบการตลาด 
มีความรู้และ
ทัศนคติที่ถูกต้อง
น าไปปรับปรุง
พฤติกรรมในการ
ปรับปรุงแก้ไขสถาน
ประกอบการให้ถูก
หลักสุขาภิบาล 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
            5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
              5.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจ้างเหมาดูดลา้ง
ท่อระบายน้ าตลาดนดั
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห์ 
และ ภายในเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

เพื่อให้ท่อระบายน้ า
สะอาด  ระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่อุดตันจาก
โคลน 

จัดจ้างดูดล้างท าความ
สะอาดท่อระบายน้ าใน
บริเวณตลาดนัดเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์และภายเขต
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

500,000 
(60=500,000) 

 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ท่อระบายน้ าได้รับ
การดูดล้างขี้เลน 
และท าความสะอาด
ไม่เป็นท่ีสะสมของ
เชื้อโรค 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดตลาดนัดเกษตรต าบล
บ้านสิงห ์

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห ์

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
บริเวณตลาดนัดเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห ์

150,000 
(60=150,000) 

 

150,000 150,000 150,000 ประชาชน     
มคีวาม

ปลอดภัย       
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ปัญหาอาชญากรรม
ลดลงและเป็นการ
เพิ่มความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
กิจการตลาดสดได้พัฒนา
ด้านการสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมความ
ปลอดภัยของอาหารและ
การคุ้มครองผู้บรโิภค
อย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

พัฒนาตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์ให้ได้
มาตรฐาน 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละ           
ของจ านวน
ประชาชน            
มีรายได้   
เพิ่มขึ้น 

ตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์มี
มาตรฐานสะอาดถูก
สุขลักษณะ จ าหน่าย
อาหารที่ปลอดภัย
ให้แก่ประชาชนท่ีใช้
บริการตลาดฯ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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                                                 แบบ ผ.01 
          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
           5.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งป้าย
ประชาสมัพันธ์ LED  
(Light-emitting diode) 

เพื่อประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้
ประชาชนไดร้ับทราบ 

ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์ 
LED บริเวณตลาดนดั
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห ์

2,000,000 
(60=2,000,000) 

 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ      
ของจ านวน
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก 
เพิ่มขึ้น  

ประชาชนไดร้ับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเพิ่ม
มากขึ้น กอง 

สาธารณสุขฯ 

9 โครงการจ้างเหมาตีเส้น
จราจรล็อคร้านค้า บริเวณ
ตลาดนดัเกษตรกรต าบล
บ้านสิงห ์

เพื่อเป็นแนวส าหรับ 
จอดรถ ล็อคร้านค้า 

ตีเส้นจราจร  ล็อคร้านคา้ 100,000 
(60=100,000) 

 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ         
ของจ านวน
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนจอดรถได้
สะดวก ล็อคร้านค้า
เป็นระเบียบเรียบร้อย
และสวยงาม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ
บริเวณตลาดนัดเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อเป็นท่ีตั้งตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและ
สถานท่ีจอดรถในตลาด
นัดเกษตรกรต าบลบ้าน
สิงห์ 

มพีื้นที่จ าหน่ายสินค้า 
ศูนย์แสดงสินค้าและ
สถานท่ีจอดรถตลาดนัด
เกษตรกร ต.บ้านสิงห์ เป็น
ระเบียบเรียบร้อยได้
มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

100,000 
(60=500,000) 

 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ         
ของจ านวน
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
ซื้อและจ าหนา่ย
สินค้าในตลาดสดที่มี
ความสะอาดน่าซื้อ
และเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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          5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
           5.1 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
บริเวณริมทางเข้าตลาดนัด
เกษตรกรต าบลบ้านสิงห ์
(หน้าโพธารามสโตร์) 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
สะอาดและสวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรมิ
ทางเข้าตลาดนดัเกษตรกร
ต าบลบ้านสิงห์ (บริเวณ 
หน้าโพธารามสโตร์) 

500,000 
(60=500,000) 

 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละ         
ของจ านวน
ประชาชน
ได้รับความ

สะดวก
เพิ่มขึ้น 

ทางเข้าตลาดนดั
เกษตรกรต าบล   
บ้านสิงห์มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 11  โครงการ - - 9,630,000 9,630,000 9,630,000 9,630,000 - - - 
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แบบ ผ.01 
 

     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
         5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนไดต้ระหนัก
และใช้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

จัดการอบรมให้ประชาชน       
 ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ยึดการ
ด ารงชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการฝึกอบรมสร้าง
อาชีพหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อเพ่ิมรายได้แก่
ประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ทักษะความรู้ น าไป
ประกอบอาชีพเพิ่มรายได้
แก่ครอบครัว 

จัดอบรมอาชีพ 
ปีละครั้ง 
ปีละ  1  ครั้ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน กลุ่มสตรี
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

เพื่อให้กลุ่มสตรไีด้น า
ความรู้และ
ประสบการณ์ ที่ไดร้ับมา
ใช้ในการพัฒนาตนเอง
และชุมชนได ้

จัดฝึกอบรมกลุม่สตรีใน
เขตเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ 

900,000 
 

900,000 900,000 900,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนไดม้ี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กลุ่มสตรไีด้น า
ความรู้และ
ประสบการณ์
ที่ได้รับมาใช้
ในการพัฒนา
ตนเองและ
ชุมชนได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
         5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพผูสู้งอายุให้
พึ่งตนเองได ้
 

เพื่อฝึกอาชีพและ 
พัฒนาศักยภาพในการ
ท างานของผู้สูงอายุและ
น าไปใช้ในการ 
สร้างรายได้ให้กับตนเอง 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนไดม้ี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การฝึกอบรม
สามารถน าไป
ประกอบ
อาชีพสร้าง
รายได้ในการ
เลี้ยงตนเอง
และครอบครัว
ได ้

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

5 โครงการฝึกอบรมการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภณัฑ ์
 

เพื่อพัฒนารูปแบบสินค้า
ให้หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ซื้อ 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความรู้
สามารถ
น าไปใช้ในการ
พัฒนา
คุณภาพบรรจุ
ภัณฑ ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม  5  โครงการ - - 1,130,000 1,130,000 1,130,000 1,130,000 - - - 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
          5.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมพัฒนา 
คณะกรรมการศูนย์บริการ
และศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการศูนย์และ
เกษตรกรในเขตต าบล
บ้านสิงห ์

คณะกรรมการศูนยฯ์ และ
เกษตรกรในเขตต าบลบ้าน
สิงห์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนไดม้ี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ มี
ทักษะมีความรู ้
ความสามารถ  
เพิ่มมากข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์
ทางการเกษตร 
 

เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ผลผลติทาง
การเกษตรมี

คุณภาพ
เพิ่มขึ้น            

ประชาชน
ได้รับการและ 
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพ
ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

3 โครงการปรับปรุง
ศูนย์บริการและ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีความคงทน
ถาวร 

ปรับปรุงศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตรประจ า 
ต าบลบ้านสิงห ์

30,000 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
ความรู้
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตร 
ได้รับการ
ปรับปรุง
เพื่อให้อยู่ใน
สภาพพร้อม
การใช้งาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล

(งานพัฒนาชุมชน) 

4 โครงการส่งเสริมการใช้น้ า
หมักชีวภาพในการควบคุม
น้ าเสีย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรมสร้างความรู้ให้แก่
ประชาชน 

10,000 
 
 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาน้ า
เสียในต าบล
บ้านสิงห ์

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 
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     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
          5.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการ 
ผลิตสารชีวภาพเพ่ือใช้
แทนสารเคม ี

เพื่อเกษตรกรไดม้ีความรู้
และสามารถผลติ
สารชีวภาพไว้ใช้ปลูก
พืชผัก 

ฝึกอบรมสร้างความรู้ให้แก่
เกษตร จ านวน 50 คน 

50,000 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของผู้
เข้าอบรมมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความรู้
สามารถ
น าไปใช้ในการ
ผลิตสาร 
ชีวภาพแทน
สารเคม ี

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

6 โครงการส่งเสริมการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมี
อาหารบรโิภคภายใน
ครัวเรือนและลด
รายจ่าย 
 

เกษตรกร จ านวน 50 คน 
ได้รับความรู้และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

รายได้
เพิม่ขึ้น 

สมาชิกในกลุ่ม
มีอาชีพมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม 6  โครงการ - - 260,000 260,000 260,000 260,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และชุมชนเข้มแข็ง     

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการคลินิกกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ทราบข่าวสารเกี่ยวกับ
กฎหมาย 

ด าเนินการจัดท าเอกสาร
แผ่นพับประชาสัมพันธ์
งานบริการให้ค าแนะน า
ปรึกษาด้านกฎหมาย และ
ข่าวสารสาระความรูด้้าน
กฎหมายแก่ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลบ้านสิงห์ หมู่ที่ 
1 – 12 หรือผู้ขอรับการ
บริการ 

10,000 
 
 

10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน 
ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ค าปรึกษาทางด้าน
กฎหมายโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานนิติการ) 

2 โครงการอบรมกฎหมาย
เบื้องต้นส าหรับประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในกฎหมาย
เบื้องต้นที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ที่ 
1-12 จ านวน 100 คน 

30,000 
(60=30,000) 

 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน 
ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานนิติการ) 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการจดัสร้างเซฟตีโ้ซน
พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด 

เพื่อเสรมิสร้างความ
ปลอดภัยในบริเวณจุด
เสี่ยงให้มีความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพยส์ิน 

ก่อสร้างอาคารควบคุม
กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
กล้องในทุกจุดที่เป็น
อันตราย ภายในเขต
เทศบาล 

1,000,000 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

 

รวม 3 โครงการ - - 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 - - - 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ป้องกันและระงับอัคคภีัย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนผู้สนใจและ
หน่วยงานภาคธุรกิจใน
ต าบลบ้านสิงห ์

300,000 300,000 300,000 300,000 การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัยได้อย่าง
ถูกต้อง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

2 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อรับสมคัรบุคคลผู้
ประสงค์จะเข้าเป็น
อาสาสมัครป้องกันภัย
พลเรือนและจัดการให้มี
การฝึกอบรมให้ความรู ้

ท าการรับสมัครและจัด
ฝึกอบรมให้แกผู่้สมัคร 

400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้า
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

3 โครงการฝึกอบรม
เสรมิสร้างศักยภาพของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.ได้
มีการพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรู ้

จัดฝึกอบรมเสริมสร้าง
ศักยภาพของอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย

ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้า
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

4 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุน การป้องกัน 
และรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

เพื่อดูและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ออกตรวจตราและดูแล
ความปลอดภัยโดยเฉพาะ
พื้นที่จุดเสี่ยง 

200,000 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงศูนย ์
หัตถกรรมบ้านก าแพง
เหนือ(ปรับปรุงภมูิทัศน์
และอาคารให้เป็นศูนย ์
งานป้องกันฯ) 

เพื่อใช้เป็นศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
ของเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และต่อ
เติมอาคารให้เป็นศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น  

เป็นศูนย์งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยของเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

6 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน 
ในพื้นที่ต าบลบ้านสิงห ์

มีการรณรงค์และ
เสรมิสร้างความปลอดภัย
บนท้องถนน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการใช้
รถ ใช้ถนน และ
มีความปลอดภัย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

7 โครงการติดตั้ง                  
ป้ายรับแจ้งเหตุฯ 

เพือ่ให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลบ้านสิงห์ มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งป้ายรับแจ้งเหตุ              
บริเวณต าบลบ้านสิงห์                    
จ านวน 5 ป้าย 

75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ลดความ
สูญเสียใน

ชีวิตเพิ่มมาก
ขึ้น 

เพื่อให้
ประชาชนลด

ความสญูเสยีใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 
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                                                                                                                                                                                                         แบบ ผ.01 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการศูนย์ประสาน 
งานรักษาความ
ปลอดภัยประจ าท้องถิ่น
(ศปถ.)เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

เพื่อให้มีศูนย์กลางรบั
แจ้งเหตุและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

จัดตั้งศูนย์ประสานงาน
รักษาความปลอดภัย
ประจ าเทศบาลต าบลบา้น
สิงห์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย์กลางการรับ
แจ้งและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

9 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
ป้องกันฯ 

เพื่อก้ันขอบเขตและ
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนท่ี
ศูนย์ป้องกัน 

ก่อสร้างรั้วคอนกรตีและรั้ว
เหล็ก ความยาวรวม 130 
เมตร ประตู ปดิ-เปิด 2 
จุด 

400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของ
การ บุกรุก
ศูนย์ป้องกัน

น้อยลง 

กั้นขอบเขตสัดส่วน
และป้องกันการบุก

รุก 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

10  โครงการก่อสร้างห้อง
เก็บของ งานป้องกันฯ 

เพื่อความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยและสะดวกแก่
การใช้งาน 

ก่อสร้าง ห้องเก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์งานป้องกันฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
การใช้งาน 
สะดวกเพิม่

มากขึ้น 

มีสถานท่ีเก็บ
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ เพื่อสะดวก
แก่การใช้งาน  

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

11 โครงการก่อสร้าง          
โครงหลังคาโดม             
ศูนย์ป้องกันฯ 

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถขยะ 
และรถของศูนย์ป้องกัน 

ก่อสร้างโครงหลังคาโดม             
ศูนย์ป้องกันฯ ขนาดกว้าง 
10 เมตร ยาว 20 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
สถานท่ีจอดรถ
เพิ่มมากข้ึน 

มีสถานท่ีเพื่อใช้จอด
รถบรรทุกขยะ และ
รถของศูนย์ป้องกัน 
เพื่อยืดอายุการใช้
งาน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

12 โครงการปกป้องสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อให้ผู้รับการอบรม มี
ความรู้ ความเข้าใจและ
ให้ความส าคญักับ
สถาบันที่ส าคญัของชาติ 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนในต าบลบ้าน
สิงห์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
และให้ความส าคญั
กับสถาบันท่ีส าคญั
ของชาติ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการบริการรับ-ส่ง
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง 

เพื่อให้บริการแกผู่้ป่วย
พื้นที่ต าบลบ้านสิงห์ ใน
การน าส่งสถานพยาบาล 
ตลอด 24 ชม. 

อ านวยความสะดวกใน
ด้านรถกู้ชีพ อุปกรณ์
การแพทย์พร้อมเจา้หน้าท่ี
ฟรี ตลอด 24 ช่ัวโมง 

50,000 
(59=50,000) 

50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เสยีชีวิต
ลดลง 

ผู้เจ็บป่วยไดร้ับ
การบริการรถ
รับ-ส่ง เพื่อลด
อัตราการ
เสียชีวิต 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

14 โครงการให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพื่อให้บริการด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดซื้อวัสดุ  ครุภณัฑ์  
จัดหา 
บุคลากรเพื่อให้บริการจา้ง 
เหมาบริการและอื่นๆที่
จ าเป็นส าหรับการ
ให้บริการ 

500,000 
(59=50,000) 

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี

ขึ้น 

ประชาชนท่ี
เจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บฉุกเฉิน
ได้รับบริการด้าน
การ
รักษาพยาบาล
อย่างทันท่วงที
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

15 โครงการครอบครัวสีขาว เพื่อให้คนในครอบครัว
ได้มสี่วนร่วมในการ
เสรมิสร้างความอบอุ่น
และสมาชิกในครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

ผู้ปกครองและเยาวชนใน
พื้นที่ต าบลบ้านสิงห์ 

200,000 
 
 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน
เยาวชน

ห่างไกลยา
เสพติด
เพิ่มขึ้น            

ครอบครัวมี
ความอบอุ่นและ
เข้มแข็งสามารถ
ป้องกันให้คนใน
ครอบครัว
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
(งานป้องกันฯ) 

รวม 15 โครงการ - - 4,445,000 4,445,000 4,445,000 4,445,000 - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ ื่อจัดซื้อระบบกล้อง
วงจรปิด ส าหรับตดิตั้ง
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน 4 แห่ง 

เพื่อเป็นอุปกรณส์ าหรับ
เสรมิการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารของ
สถานศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรยีนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมรีะบบ
กล้องวงจรปิดใน
การรักษาความ
ปลอดภัยประจ า
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.4 แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายใุนชุมชน  
มีความสุขภาพและจิตใจ
ที่ดี ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

จัดกิจกรรมผูสู้งอายุ 1 
ครั้ง/เดือน จดัอบรมและ
ศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มพูน
ความรู้ด้านสุขภาพและ
แลกเปลีย่นประสบการณ ์

100,000 
(60=100,000) 

 
 

100,000 100,000 100,000 ร้อยละ           
ของจ านวน
ผู้สูงอาย ุ

ที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่ด ี

ผู้สูงอายุในชุมชนมี
สุขภาพร่างกาย
และจิตใจทีด่ ี กอง 

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการออกก าลัง
กายเพื่อสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการสรา้ง
สุขภาพให้ประชาชน 

จ้างวิทยากรน าออกก าลัง
กายและจดัหาอุปกรณ์ใน
การออกก าลังกาย 

50,000 
(60=50,000) 

 

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชน 
มีสุขภาพท่ีดี

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีถ้วนหน้า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์และ
จัดสวสัดิการให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุท่ีมีความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

300,000 
 
 
 

300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี
เพิ่มขึ้น 

คนชรามีสุขภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ส านัก

ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการสงเคราะหผ์ู้ป่วย
โรคเอดส์ในเขตเทศบาล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยโรคเอดส์ใหม้ี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีเพิ่มขึ้น   

ผู้ป่วยโรคเอดส์มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 
3 โครงการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คนพิการในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

คนพิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 
4 โครงการสงเคราะห์และ

จัดสวสัดิการให้กับคน
พิการ/ผูด้้อยโอกาสหรือผู้
ยากไร ้

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

คนพิการที่ประสบความ
เดือดร้อนในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

70,000 
 

70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
จ านวน
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

คนพิการ/
ผู้ด้อยโอกาส
หรือผู้ยากไรม้ี
คุณภาพชีวิตที่
ขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานการบรหิาร
จัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง   

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ ความสามารถใน
การบริหารจัดการชุมชน 

คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านในเขตต าบลบ้าน
สิงห์ 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีเพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้าน
สามารถบริหาร
จัดการได้ด้วย
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกดิ
ประโยชนส์ูงสุด
แก่ชุมชน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

6 โครงการตรวจสอบสถานะ
ความพิการ 

เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
การตรวจสอบและ
รับรองความพิการโดย
พิจารณาความบกพร่อง
ของคนพิการ 

ตรวจสอบสถานะความ
พิการ ของคนพิการในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้

พิการไดร้ับ
การ

ตรวจสอบ
เพิ่มขึ้น  

คนพิการในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ ไดร้ับ
การตรวจสอบ
สถานะอย่าง
ทั่วถึง 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

7 โครงการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับการ
ดูแลอยา่งทั่วถึงและ
มองเห็นคุณค่า
ความส าคญั ของตนเอง 

ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ดูแลอย่าง

ทั่วถึง
เพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า มี
ศักดิ์ศรี และมี
ความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม 7  โครงการ - - 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 - - - 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการค่ายเยาวชน
ร่วมใจต้านภัยยาเสพตดิ 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เรื่องกฎหมายและโทษ
ของยาเสพติด 

จัดการฝึกอบรมให้แก่
นักเรียนในเขตเทศบาล ปี
ละ 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 80 
 

นักเรียนมีความ
เข้าใจห่างไกลยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงลานกีฬาต้าน 
ยาเสพตดิ 

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกดิ
จากสิ่งเสพติดทุกชนิด 

สร้างและปรับปรุงลาน
กีฬาในเขตเทศบาล 12 
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน/
เยาวชน เล่นกีฬา
เพิ่มขึ้นร้อยละ 

80 

เยาวชนมีสถานท่ี
พักผ่อน และออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

 

3 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาล 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนมี
ความสัมพันธ์ 
อันดีมีความสามัคคี และ
สุขภาพแข็งแรง 

การจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ในเขต
เทศบาล ปีละ 1 ครั้ง 

500,000 
 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ประชาชน/
เยาวชนเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้นร้อยละ

80 

ประชาชนและ
เยาวชนได้แข่งขัน
กีฬา/เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย ท า
ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาทักษะความ 
สามารถในการแข่งขันกีฬา
ให้กับประชาชน 
และเยาวชนภายในเขต
เทศบาล 

ส่งนักกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล
เข้าร่วมการแข่งขัน 
ปีละ 1 ครั้ง 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ประชาชน/
เยาวชนเล่นกีฬา
เพิ่มขึ้นร้อยละ

80 

ประชาชนและ
เยาวชนได้แข่งขัน
กีฬา/เล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย ท า
ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

-เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ปกครอง/
นักเรียน  

เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

-นักเรียนได้
ออกก าลังกาย 
-นักเรียนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
(ศพด.เทศบาล

ต าบลบ้าน
สิงห์) 

6 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

-เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครอง/
นักเรียน  

เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

-นักเรียนได้
ออกก าลังกาย 
-นักเรียนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
(ศพด. 

บ้านบางกะโด) 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

-เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

10,000 10,000 10,000 1,000 ผู้ปกครอง/
นักเรียน  

เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

-นักเรียนได้
ออกก าลังกาย 
-นักเรียนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
(ศพด. 

บ้านหนองอ้อ) 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
        6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

-เพื่อให้เด็กมีกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาให้กับ
นักเรียนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้ปกครอง/
นักเรียน  

เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

-นักเรียนได้ออก
ก าลังกาย 
-นักเรียนได้ท า
กิจกรรมร่วมกับ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 

(ศพด.ชุมชน
ก าแพงใต้) 

9 โครงการจ้างเยาวชน
ท างานช่วงปิดภาคเรียน 

ส่งเสริมใช้เวลาว่างใน
ช่วงเวลาว่างปิดภาค
เรียน ให้เกิดประโยชน ์

เพื่อจัดกิจกรรมให้เยาวชน
ในเขตเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ท างานช่วงปิดเทอม 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

15 คน 

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ใช้เวลา
ว่างในการท างาน
ในช่วงปิดภาค
เรียน 

กอง
การศึกษา 

 

10 โครงการจดักิจกรรมช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้
เวลาว่าง ในช่วงปิดภาค
เรียนให้เกดิประโยชน์
และส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วม 

เพื่อจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการเล่น
กีฬาและนันทนาการ 
กิจกรรมให้ความรู้ ทาง
ภาษาและดนตร ี

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 

30 คน 

เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ใช้เวลา
ท ากิจกรรมในช่วง
ปิดภาคเรียนและ
ปัญหาว่างในการ
ท างานในช่วงปิด
ภาคเรยีนให้แก่
ชุมชน 

กอง
การศึกษา 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการปรับปรุงที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจ า
หมู่บ้าน 

เพ ื่อปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี
ให้มีความเหมาะสมและ
สะดวกต่อการอ่าน
หนังสือพิมพ ์

ปรับปรุงอาคารที่อ่าน
หนังสือและอุปกรณ์ประจ า
อาคาร จ านวน 12 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน/
เยาวชน 
รับรู้ข่าวสาร
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80  

ประชาชนมีที่
อ่านหนังสือท่ี
เหมาะสมและ
สะดวกต่อการ
อ่าน
หนังสือพิมพ ์

กอง
การศึกษา 

12 โครงการจดัตั้งศูนย์
เยาวชนเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

เพื่อเป็นศูนย์รวมการจดั
กิจกรรมส าหรับเยาวชน
และพัฒนาส่งเสรมิให้
เยาวชนกล้าคิด กล้า
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค ์

จัดตั้งศูนย์เยาวชนต าบล
บ้านสิงห์ จ านวน 1 แห่ง 

  300,000  เด็กและ
เยาวชนมี
ศูนย์เยาวชน
เพิ่มขึ้น
จ านวน 1 
แห่ง 

เด็กและเยาวชน
ภายในเทศบาล
มีสุขภาพท่ีดีและ
หันมาสนใจการ
เล่นกีฬาและการ
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

รวม   12  โครงการ - - 1,050,000 1,050,000 1,350,000 1,050,000 - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.7 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
แปรรูปผลิตภณัฑ ์
(กลุ่มปลูกผักปลอด
สารพิษ 
หนองศาลา) หมู่ที่ 10 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีแปร
รูปผลิตภณัฑ์การเกษตร 

ก่อสร้างก่อสรา้งอาคาร
แปรรูปผลิตภณัฑ์ จ านวน 
1 หลัง 

2,000,000    จ านวนพื้นที่
ในการใช้
แปรรูป

ผลิตภณัฑ์ มี
เพิ่มมากข้ึน 

มีอาคารที่ใช้
แปรรูป

ผลิตภณัฑ์
การเกษตรที่ได้

มาตรฐาน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม        1 โครงการ - - 2,000,000    - - - 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.8 แผนงานงบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพได้รับ
สวัสดิการอย่างต่อเนื่อง 

ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลที่มสีิทธิรับ
เบี้ยยังชีพ  
จ านวน 1,945 คน 

15,492,000 15,492,000 15,492,000 15,492,000 จ านวน
ผู้สูงอาย ุ

มีความสุข 
เพิ่มมากข้ึน 

ผู้สูงอายุน าเงินเบี้ย
ยังชีพท่ีได้รับไปใช้
จ่ายในชีวิต 
ประจ าวันได้อย่าง
มีความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

2 โครงการเบี้ยความพิการ เพื่อให้คนพิการที่มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยความพิการ
ได้รับสวัสดิการอยา่ง
ต่อเนื่อง 

คนพิการในเขต
เทศบาลที่มสีิทธิรับ
เบี้ยความพิการ 
 จ านวน 244 คน 
 

2,342,400 2,342,400 2,342,400 2,342,400 จ านวนคน
พิการ 

มีความสุข 
เพิ่มมากข้ึน 

คนพิการน าเงิน
เบี้ยความพิการที่
ได้รับไปใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(งานพัฒนา

ชุมชน) 

รวม  2  โครงการ - - 17,834,400 17,834,400 17,834,400 17,834,400 - - - 
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 ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการคุณภาพชีวิต  ชุมชนเข้มแข็ง  
     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อความม่ันคง  
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส ารวจและ
จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.เก็บข้อมลูพื้นฐาน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อน ามา
ประมวลผลและเก็บ
ข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ 
2.น าข้อมูลพื้นฐานไปใช้
เป็นข้อมูลในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การพัฒนาในด้านต่างๆ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ส ารวจและจดัเก็บข้อมลู
พื้นฐาน พื้นที่ในเขตของ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละของจ านวนข้อมลู
พื้นฐานจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบเพิ่มขึ้น 

มีข้อมูล
พื้นฐานท่ี
ละเอียดและ
จัดเก็บได้อย่าง
เป็นระบบ 
ถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจดัท าประชาคม
ท้องถิ่นเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.เพื่อทราบถึงปัญหา
และความต้องการ ของ
ประชาชนในต าบล   
๓.๒ เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 

จัดการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น  

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจและมสี่วนร่วม
ทางการเมือง 
เพิ่มมากข้ึน 

มีแผนพัฒนา
เทศบาลที่
เหมาะสมตรง
ตามความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
 7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการเทศบาลพบ
ประชาชน 

เพื่อออกให้บริการ 
ต่าง ๆ แก่ประชาชนใน
พื้นที่ รวมทั้งเป็นการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเทศบาลกบั
ประชาชน 

ออกให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ แก่ประชาชนใน
ชุมชนต่าง ๆ 

50,000 
 
 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง

เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการ
สาธารณะอย่าง
ทั่วถึง และ
สามารถแสดง
ความคิดเห็น 
ต่าง ๆ ได ้

ส านัก 
ปลัดเทศบาล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตร ี

เพือ่ด าเนินการเลือก 
ตั้งหรือเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตร ี

ด าเนินการเลือกตั้งหรือ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
เทศบาล/นายกเทศมนตรี 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง

เพิ่มขึน้ 

มีการด าเนินการ
เลือกตั้งเป็นไป
ด้วยความ
เรียบร้อยและ
ปฏิบัติตาม
ระเบียบและข้อ
กฎหมาย 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

5 โครงการรณรงค์ให้
ประชาชนไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งในทุกระดบั 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้ประชาชนมี
จิตส านึกในการไปใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ประชาชนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง
ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งใน
การเลือกตั้งทุกระดับ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนผู้มสีิทธิ
เลือกตั้งส านึกใน
สิทธิและหนา้ที่
โดยการออกไปใช้
สิทธิเลือกตั้งทุก
ระดับ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายการเลือกตั้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความเข้าใจการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและ
กฎหมายการเลือกตั้ง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 
บ้านสิงห์ทุกหมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความเข้าใจการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และกฎหมาย
การเลือกตั้ง 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

7 โครงการการพัฒนา
ระบบการเลือกตั้งและ
พัฒนาประชาธิปไตย 

เพื่อพัฒนาระบบการ
เลือกตั้งและพัฒนา
ประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่นให้ครอบคลุม
ทุกระดับการเลือกตั้ง 

กิจกรรมเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมและให้ความ 
ส าคัญด้านการเลือกตั้ง 
และประชาธิปไตย 

10,000 
 

10,000 10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและมี

ส่วนร่วมทางการเมือง
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ความเข้าใจการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

8 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในประเทศ
และต่างประเทศ ของ
คณะผู้บริหารเทศบาล
สมาชิกสภา พนักงาน 
ลูกจ้างของเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถของ 
บุคลากรของเทศบาล 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให้ความรู้แก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานลูกจ้างเทศบาล 

400,000 
 

400,000 400,000 
 

400,000 
 

จ านวนครั้งในการ
ฝึกอบรมให้กับข้าราชการ
และพนักงานท่ีไดร้ับการ

ฝึกอบรมและเพิม่พูน
ความรู้เพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพมีเพิ่มขึ้น 

ผู้เข้ารับการ
อบรมและศึกษา
ดูงานมีความรู้
และ
ประสบการณ์ใน
การท างานมีเพิ่ม
มากขึ้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการอบรมและ
สัมมนาของบุคลากร
ของเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ
ทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
เทศบาล 

บุคลากรของเทศบาล 400,000 
 

400,000 400,000 
 

400,000 
 

จ านวนพนักงาน
ข้าราชการที่มีความรู้

เพิ่มมากข้ึน 

บุคลากรของ
เทศบาลมคีวามรู้
และทักษะ
เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

10 โครงการจดัท า
รายงานผลการ
บริหารงานของ
เทศบาล 

เพื่อเผยแพรผ่ลงานของ
เทศบาลในรอบปีท่ีผ่านมา
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ
อย่างทั่วถึง 

จัดท าวารสารเผยแพร่
ผลการปฏิบตัิประจ าป ี

350,000 
 

350,000 350,000 
 

350,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

11 โครงการจดัประชุม
สภาฯ เทศบาลสัญจร 

เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าร่วมรบัฟังการประชุม
สภาและรับรู้ถึงการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร
และฝา่ยสภาฯ 

จัดให้ออกมีการ
ประชุมสภาเทศบาล
ในพื้นที่ต าบลบ้านสิงห ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจและมสี่วน
ร่วมทางการเมือง

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมรับฟังการ
ประชุมสภา
เทศบาลด้วยความ
สะดวก 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

12 โครงการประชาศึกษา
และชุมชนสัมพันธ์ 

เพื่อสร้างจิตส านึกความ
ร้ายแรงของการทุจรติ
ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานและผู้น า
ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ  
100  คน 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

จ านวนผู้ปฏิบตัิงาน
ยึดหลัก ธรรมาภิบาล
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่มมากข้ึน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
พนักงาน และผู้น า
ชุมชนมีจิตส านึก
ในการร่วมกัน
ป้องกันการทุจริต 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการค่าตอบแทน
พิเศษ 
(โบนัสประจ าปี) 

เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาล 

พนักงานและลูกจ้าง
ของเทศบาล 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจ
เพิ่มมากข้ึน             

บุคลากรในหน่วยงาน
มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานเพื่อให้
งานมีประสิทธิภาพ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

14 โครงการอุดหนุนตาม
โครงการต่าง ๆ ตาม
นโยบายของอ าเภอ 
โพธาราม,จังหวัด,ส่วน
ราชการและกระทรวง 

เพื่อให้การบริหารงานและ
การปฏิบัติงานของทาง
ราชการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุดหนุนให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ตามนโยบาย
และหนังสือสั่งการ 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

การปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น             

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของเทศบาล
และหน่วยราชการอื่นท่ี
เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

15 โครงการจดัท า/
ปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสปีีให้เหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 

จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
 

50,000 
 

50,000 50,000 
 

50,000 
 

จ านวน
ประชาชนท่ีมี

ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

เพิ่มขึ้น 

มีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาเทศบาล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

16 โครงการจดัท าเทศ
บัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของ
เทศบาล 

เพื่อจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาล 

จัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีให้แล้วเสร็จ
ประกาศใช้ใน
ปีงบประมาณ 

20,000 
 

20,000 20,000 
 

20,000 
 

ตอบสนอง
ความต้องการ
ของประชาชน/
มีการพัฒนา

เพิ่มขึ้น 

มีเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปสี าหรับใช้ใน
การเบิกจ่ายและควบคุม
ระบบงบประมาณของ
เทศบาล 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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                                                                                                                                                                                            แบบ ผ.01 
     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17 โครงการจดัท าแผน
ป้องกันและ
ปราบปราม  
การทุจริต 

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วน
ราชการและหน่วยงานของ
รัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาล ในการ
บริหารงาน และส่งเสรมิการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในการตรวจสอบ  เฝ้าระวัง 
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกดิการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได ้

โครงการจดัท าแผน
ป้องกันและ
ปราบปราม การทุจรติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชาชนมี

ส่วนร่วม เพิ่ม
มากขึ้น 

สามารถแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิ
ชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

18 โครงการสร้าง
แรงจูงใจและ
เสรมิสร้างจิตส านึก
ในการช าระภาษ ี

เพื่อสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนให้ทราบถึงการ
ช าระภาษีภายในเวลาที่
ก าหนด 

แจกรางวัลจูงใจแก่
ประชาชนท่ีมาช าระ
ภาษีภายในเวลา 
ก าหนด 

30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น                       

ประชาชนมาช าระภาษี
เร็วข้ึนและจัดเก็บ
ได้มากข้ึนลดการ
ติดตามลูกหนี ้

กองคลัง 

19 โครงการออกส ารวจ
ภาษี 

เพื่อน าข้อมูลต่าง ๆ มา
ค านวณภาษีและเตรยีม
ความพร้อมก่อนการจดัเก็บ
ภาษีของเจ้าหน้าท่ี 

ก าหนดจุดออกส ารวจ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ให้ความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าท่ีการจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาล 
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ก าหนด 

30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น                       

ข้อมูลการจดัเก็บภาษี
เป็นปัจจุบันและรายได้
ของเทศบาลเป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก าหนด 

กองคลัง 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการจดัเก็บภาษี
นอกพ้ืนท่ี 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แกป่ระชาชนและเพิม่การ
บริการให้ประชาชนมี
ทางเลือกเพิ่มขึ้นและ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทาง 

ก าหนดจุดออกจัดเก็บ
ภาษีการจดัเก็บภาษี
เป็นไปตามเป้าหมาย 
ก าหนดเชื่อมสมัพันธ์
ไมตรีกับประชาชน
และให้ค าปรึกษากับ 
ประชาชน 

30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น                       

 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปตาม
เป้าหมายก าหนด 

กองคลัง 

21 โครงการจดัท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ินให้เป็น
ปัจจุบันเพื่อความสะดวกใน
การจัดเก็บรายได ้

ส ารวจและจดัท า
ข้อมูลด้านทรัพยส์ิน 
ที่ดินภายในหมู่บ้าน 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น                       

ข้อมูลในการ
จัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลเป็น
ปัจจุบัน 

กองคลัง 

22 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ในการ 
ช าระภาษ ี

เพื่อให้ประชาชนมาช าระ
ภาษีตามระยะเวลาที่
ระเบียบกฎหมายก าหนด 

ประชาสมัพันธ์เสียง
ตามสายพร้อมรถ
เคลื่อนที่และท า
หนังสือแจ้งแก่
ประชาชนผู้มีหน้าท่ี
ช าระภาษ ี

30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
จ านวน

ประชาชนช าระ
ภาษีเพิ่มขึ้น                       

ให้ประชาชนมา
ช าระภาษีตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดท าให้
รายได้จากการ
ช าระภาษีน าเข้า
ผลประโยชน์
เทศบาลขึ้น 

กองคลัง 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการศูนย์รวม
ข่าวสารการจัดซื้อจดั
จ้างระดับอ าเภอ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามขั้นตอนและ
กระบวนการต่างๆ 

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
และจัดหาบุคลากร 
เพื่อช่วยงานเอกสาร
ต่างๆ ตามนโยบาย 
และหนังสือสั่งการ
ต่างๆ 

30,000 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
  

การปฏิบัติงาน  
 มีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น            

ตอบสนอง
นโยบายดา้นต่างๆ 

 

กองคลัง 

รวม 23 โครงการ - - 4,930,000 4,930,000 4,930,000 4,930,000 - - - 
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     7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น         
  7.2 แผนงานกองการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสมัมนา
และพัฒนา บุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดและวิธีการบริหารจดั
การศึกษาท้องถิ่น 

จัดอบรมและ 
ทัศนศึกษา ให้ความรู้
แก่บุคลากรทาง
การศึกษาของเทศบาล 
ปีละ 1 ครั้ง 

200,000 
 

200,000 200,000 
 

200,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้

เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
15 คน 

ผู้เข้ารับการอบรม
และทัศนศึกษา
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจมาประยุกต์ใช้
ในการบริหาร
การศึกษาท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

2 โครงการดูงาน
มหกรรมการจดั 
การศึกษาท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มคีวาม
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาทุกภาคส่วน 

ศึกษาดูงานมหกรรม
หรือนิทรรศการการ
จัดการศึกษา
ภายในประเทศ 
ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 
 

100,000 100,000 
 

100,000 
 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้

เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า
15 คน 

บุคลากรที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพ 

กองการศึกษา 

รวม 2 โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 300,000 - - - 
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        7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น               แบบ ผ.01    
         7.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรมจัดท า
แผนชุมชน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนชุมชน
และสนบัสนุนให้มีการ
ทบทวนปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

คณะกรรมการชุมชน ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน
ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้น 

คณะกรรมการ
ชุมชน ผู้น า
ชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้องมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดท าแผนชุมชน 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

2 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน
คณะกรรมการชุมชน
และองค์กรจดัท า
แผนพัฒนา 

เพื่อให้ชุมชนได้น า
ความรู้และทักษะใน
การอบรมและศึกษาดู
งานมาใช้ให ้
เกิดประโยชน์แก่
ชุมชน 

จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาล 

800,000 
 

800,000 800,000 
 

800,000 
 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนมีความรู้

เพิ่มขึ้น            

ชุมชนในเขต
เทศบาลสามารถ
ใช้ประโยชน์จาก
ความรู้ที่ได้รับ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

3 โครงการสรรหา
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อได้มาซึ่งองค์กรใน
การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

ด าเนินการสรรหา
คณะกรรมการชุมชน  ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ 

80,000 
 

80,000 80,000 
 

80,000 
 

ร้อยละของจ านวน
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น               

ชุมชนที่เขต
เทศบาลมคีวาม
เข้มแข็ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

(งานพัฒนาชุมชน) 

รวม 3  โครงการ - - 980,000 980,000 980,000 980,000 - - - 
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แบบ ผ.02 
  

รายละเอียดโครงการ 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



201 
 

 
 
 

แบบ ผ.03 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      ส าหรับประสานโครงการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แบบ ผ.05 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
      ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 



 
206 

  
                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างรั้วรอบ 
รพ.สต.บา้นบางกะโด 
พร้อมประตูปิด-เปิด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อปูองกันทรัพย์สิน ก่อสร้างรั้วก าแพงสูง 
2.50 เมตร ยาว 
242 เมตร 

800,000    ร้อยละของความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัย
ในทรัพย์สิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

2. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 1และ หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแล และ
ตรวจสอบบริเวณจุด
เสี่ยงกรณีเกดิปัญหา
หรือความเดือนร้อน
ของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 
(บริเวณ หมู่ที่ 1  
จ านวน 6 ชุด ) 
 

   800,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

3. โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์(หลวงปุู
หลิว) หมู่ที่ 3 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมของชุมชน 

ทาสีใหม่พร้อมลาน
คอนกรีต 

3,500,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้ใช้
ในการจัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

กองช่าง/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

 
 
 
 

 

แบบ ผ.05 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4. โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถควบคุม
และดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV 
บริเวณจุดแยกและ
บริเวณจุดเสี่ยงต่าง 
ๆ  

100,000 
 

   ร้อยละของ
ประชาชน              
มีความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

5. ก่อสร้างเมรุวัดบ้านสิงห ์
หมู่ที่ 4 
 
 
 

1.เพื่อใช้ส าหรบัประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพ 
2.เพื่อสร้างเมรุให้ได้
มาตรฐานและถูก
สุขลักษณะ 
 
 

ก่อสร้างเมรุวัดบ้าน
สิงห์ จ านวน 1 หลัง 

 

4,000,000    -ประชาชนได้รบั
ความสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น 
-เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการฌาปนกิจ 
ประหยดั 
เวลา ลดค่าใช้จ่าย 

1.มสีถานท่ี
ส าหรับประกอบ
พิธีฌาปนกิจศพ
ให้แก่ผู้เสยีชีวิต
ในเขตเทศบาล 
2.มีอาคารเมรุ
ให้ได้มาตรฐาน
และถูก
สุขลักษณะ 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

6. โครงการก่อสร้าง ศาลา
อเนกประสงค์ ซอย
สุมาลี หมู่ที่ 5 

เพื่อใช้ส าหรับเป็นท่ีท า
กิจกรรมของ 
หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างศาลา
อเนกประสงค์ 
1 หลัง 

800,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีที่
ส าหรับกจิกรรม 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน         
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
จากร้านเบญช็อป ถึง
สามแยกหนังสือพิมพ์
หลักเมืองราชพร้อมวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ท่ี 6  
(95/1 - 95/3 ,95/6, 
95/4, 95/5, 95/7) 

เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคมและเพื่อ
ระบายน้ าและลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

ก่อสร้าง ถนนแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต 
ผิวจราจรกว้าง 
6 เมตร ยาวรวม 
450 เมตรและวาง
ท่อระบายน้ า 
Ø 0.40 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 

1,000,000 
 

 
 

 
 

 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับความ

สะดวก เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

8. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถควบคุม
และดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ 
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
แบบไรส้าย จ านวน 
7 ตัว พร้อมเครื่อง
ควบคุมและ
จอแสดงผล 

560,000    ร้อยละของ
ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

9. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
แบบไรส้าย ภายใน
หมู่บ้าน พร้อม
เครื่องควบคุมและ
จอแสดงผล 

600,000    ร้อยละของ
ประชาชน มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

 
 

 
 

แบบ ผ.05 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

 

      1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10. โครงการปรับปรุงผิว
จราจรสายหนา้วัด
ก าแพงเหนือถึงศาลา
อ่านหนังสือพิมพ์ หมู่ที่ 
8 พร้อมวางท่อระบาย
น้ า 

เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมและเพื่อระบาย
น้ าแบะลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก คอนกรีต
ผิวจราจร กว้าง 6 
เมตร ยาวรวม  550 
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า 

1,800,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การคมนาคมและ
สามารถระบายน้ า
และลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

11. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด บริเวณทาง
แยก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
แบบไรส้าย บรเิวณ
ทางแยกภายใน
หมู่บ้าน พร้อม
เครื่องควบคุมและ
จอแสดงผล 

   600,000 ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

12. โครงการวางท่อระบาย
น้ าซอยบ้านหมอเดช 
(ซอยบ้านศาลา) หมู่ที่ 9 

เพื่อระบายน้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ า Ø 
1.00 เมตร  ยาว
รวม 15  เมตร 

120,000 
 

   ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่น้ า
ท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์
13. โครงการขยายเขตไฟฟูา

ถนนสายบ้านก านัน
ค าเชื่อมบ้านบางลาน  
หมู่ที่ 9 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ติดตั้งเสาไฟฟูาจาก
ถนนสายบ้านก านัน
ค าถึงเขตเทศบาล
ต าบลดอนทราย 

900,000    ร้อยละของ
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน 

การสญัจรเพิม่ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

 
 

แบบ ผ.05 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14. โครงการก่อสร้างหลังคา
คลุมลานกีฬา ฝั่งหนอง
ศาลา หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการใช้พื้นที่ท ากิจกรรม
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างอาคาร
โครงเหล็ก ขนาด  
กว้าง 15 เมตร 
 ยาว 20 เมตร  

   2,100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การใช้พื้นที่
จัดท ากิจกรรม
หมู่บ้าน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

15. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด บริเวณทาง
แยกภายใน
หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 10  
จ านวน 8 จุด  

  650,000  ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

16. โครงการขยายเขตไฟฟูา
เข้าซอยในแปลงเกษตร 

เพื่อความสะดวกในการ
สัญจร 

ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งเสาไฟ
เข้าแปลงเกษตร 

1,000,0000    ร้อยละของ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร 
 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

 
 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

17. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายคลองช่องแมว 

เพื่อให้ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4 เมตร ยาว
รวม 700 เมตร 

1,960,000    ร้อยละของ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์

18. โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณทางแยก
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
๑๒ จ านวน ๘ จุด 

500,000    ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

19. เครื่องสูบน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือนร้อนและระบายน้ า
ท่วมขัง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดเีซล 
ขนาด 6 สูบ ท่อสูบ 
สแตนเลส 16 น้ิว 
ยาว 10 เมตร 
พร้อม แท่นวาง
เครื่องและมีล้อชัก
ลาก 4 ล้อคู ่
มีหลังคากันแดดและ
ฝน หมู่ที่ 6,7,8, 
10,12 ต.บ้านสิงห์  
จ านวน 5 ตัว 

7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000 ร้อยละของจ านวน
พื้นที่น้ าท่วมขัง

ลดลง 

สามารถ
ระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20. จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี
จ านวน 1 คัน 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 การปฏิบัติงาน  
มปีระสิทธิ 
ภาพเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

มีเครื่องมือ
เครื่องใช้
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพต่อ
การปฏิบัติงาน 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

21. เครื่องสูบน้ า เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนและ
ระบายน้ าท่วมขัง 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 สูบ ท่อสูบสแตนเลส 
16 น้ิว ยาว 10 เมตร 
พร้อมแท่นวางเครื่อง
และมลี้อชักลาก 4 ล้อคู่ 
มีหลังคากันแดดและฝน  
จ านวน 1 ตัว 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่น้ า
ท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

22. ข้อต่อเครื่องโรงสูบ 
สแตนเลส จ านวน 1 ชุด 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-ส าหรับวางท่อต่อ
เพื่อระบายน้ าลง
คลองชลประทาน 

จัดซื้อท่อต่อ 
แสตนเลส ยาว 20 
เมตร ส าหรับเครื่องโรง
สูบน้ า หมู่ที่ 1 
-แท่นปูนรองรับท่อต่อ
แสตนเลส 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

ร้อยละของ
จ านวนพื้นที่น้ า
ท่วมขังลดลง 

สามารถระบาย
น้ าและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

 

แบบ ผ.05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

ส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ า 

เพื่อระบายน้ าและ
ลดปัญหาน้ าท่วมขัง 
เพื่อติดตั้งเครื่องสูบ
น้ า  
 

ก่อสร้างโรงสูบน้ า 
ขนาด 2.5 x 5 
เมตร หมู่ที่ 12 
พร้อมเครื่องสบูน้ า 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิ 
ภาพ เพิ่มขึ้น 

เป็นการป้องกัน
เครื่องสูบน้ าสูญ
หาย 

กองทุนไฟฟูา/
เทศบาลต าบล

บ้านสิงห ์
(งานป้องกันฯ) 

รวม 23 โครงการ - - 29,620,000 11,980,000 12,630,000 15,480,000 - - - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดบริการด้านสาธารณสุข        
   1.แผนงานการศึกษา 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ  ฟ.ฟัน ขาว
สะอาด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อใหค้วามรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ปูองกันโรคเกี่ยวกับ
สุขภาพปากและฟัน
ของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 คน 

55,000 
 
 

55,000 55,000 55,000 นักเรียนมี
สุขภาพช่อง
ปากดีเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า  
160 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี  

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
(สปสช.) 

กองการศึกษา 

2 โครงการ  ฟ.ฟัน ขาว
สะอาด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางกะโด 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ปูองกันโรคเกี่ยวกับ
สุขภาพปากและฟัน
ของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

15,000 
 
 

15,000 15,000 15,000 นักเรียนมี
สุขภาพช่อง
ปากดีเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า  

80 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี  

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
(สปสช.) 

กองการศึกษา 

3 โครงการ  ฟ.ฟัน ขาว
สะอาด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองอ้อ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ปูองกันโรคเกี่ยวกับ
สุขภาพปากและฟัน
ของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

15,000 
 
 

15,000 15,000 15,000 นักเรียนมี
สุขภาพช่อง
ปากดีเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า  

80 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ที่ดี  

กองทุน
หลักประกัน

สุขภาพ 
(สปสช.) 

4 โครงการ  ฟ.ฟัน ขาว
สะอาด  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนก าแพงใต้ 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพช่องปากและ
ปูองกันโรคเกี่ยวกับ
สุขภาพปากและฟัน
ของนักเรียน 

ฝึกอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจนักเรียนและ
ผู้ปกครองในการดูแล
สุขภาพช่องปาก จ านวน
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

15,000 
 
 

15,000 15,000 15,000 นักเรียนมี
สุขภาพช่อง
ปากดีเพิ่มขึ้น  
ไม่น้อยกว่า  

80 คน 

นักเรียนมี
สุขภาพอนามัย 
ที่ด ี

กอง
การศึกษา/
ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กชุมชน
ก าแพงใต ้
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศึกษา 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจ้างครู
ต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรของ
เทศบาล 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษสามารถ
สื่อสารกับกลุ่มประชาคม
เซียนและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 

จ้างครูต่างชาติท าการ
สอนภาษาอังกฤษให้
นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
บุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ 
จ านวน 300 คน 

250,000 
 
 

250,000 250,000 250,000 นักเรียน/
พนักงาน/

ลูกจ้างไดร้ับ
ความรู้ ไม่
น้อยกว่า  
300 คน 

นักเรียน 
พนักงานและ

ลูกจ้างเทศบาล
บ้านสิงห์ภาวะ
ผู้น ามีศักยภาพ

ด้าน
ภาษาอังกฤษ

เพิ่มขึ้น 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

6 โครงการ
ทุนการศึกษาส าหรับ
นักเรียน เยาวชน
และผูด้้อยโอกาส ใน
เขตเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

-เพื่อส่งเสรมิให้นักเรยีน 
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
ได้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้น 
-เพื่อส่งเสรมิช่วยเหลือ
นักเรียนเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีอุปกรณ์
การเรยีน ลดภาระของ
ครอบครัว 
-เพื่อสร้างการมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาและ
สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชนและกองทุนพัฒนา
ไฟฟูา จังหวัดราชบุร ี

สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ และ
นักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์

100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห์ 
และนักเรียน
โรงเรียนใน

สังกัด
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานในเขต
เทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ได้รับ
ทุนการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 

60 คน 

นักเรียน 
เยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ฐานะยากจนมี
โอกาสได้ศึกษา
ต่ออย่างทั่วถึงมี
คุณภาพชีวิตดี
ขึ้นและช่วยลด
ภาระให้กับ
ครอบครัวของผู้
ได้รับ
ทุนการศึกษา 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

-เพื่อส่งเสรมิ
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก กล้า
แสดงออกในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 
และเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
-เพื่อให้นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องแต่งกาย
ส าหรับใช้ในการ
ประกอบกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการ
และประสบการณ์
ตามแผนการจัด
ประสบการณ์อย่าง
เพียงพอและ
เหมาะสม 

อุปกรณ์ส าหรับ
เสริมสร้างส าหรับเด็ก 
ดังนี ้
1.ชุดผ้าไทย 
2.ชุดพละศึกษา 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีเครื่องแต่ง
กาย ส าหรับ
ใช้ประกอบ
กิจกรรม
ส่งเสริม
พัฒนาการ
จ านวนไม่น้อย
กว่า200 คน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องแต่งกาย 
ส าหรับใช้
ประกอบ
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการและ
ประสบการณ์
ตามแผนการจัด
ประสบการณ์
และสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย
ระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

 
 

 

 

แบบ ผ.05 



 
217 

 

                                                                                 
 
 

     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการเสรมิสร้าง 
สุขอนามัยนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

-เพื่อเสริมสรา้งให้
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์มี
พัฒนาการด้านการ
รักษาความสะอาด มี
วินัย ปูองกันการเกิด
โรคตดิต่อและถูก
สุขอนามัย อันเป็นผล
ให้สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
ห่างไกลโรคตดิต่อ 
-เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ส าหรับการจัด
กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการและ
ประสบการณ์ให้แก่ 
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านสิงห ์

อุปกรณส์ าหรับ
เสรมิสร้างส าหรับเด็ก 
ดังนี้  
1.ที่นอนเด็ก 
2.ถุงใส่ที่นอน 
3.ผ้ากันเปื้อน 

78,500 78,500 78,500 78,500 นักเรียนมีวสัดุ
และอุปกรณ์
ถูกหลัก
อนามัย
เพียงพอและ
เหมาะสม 
ส าหรับจัด
กิจกรรม
เสรมิสร้างและ
ประสบการณ์
จ านวนไม่น้อย
กว่า 180 คน 

นักเรียนมีวสัดุ
และอุปกรณ์ถูก
หลักอนามัย
เพียงพอและ
เหมาะสม 
ส าหรับจัด
กิจกรรม
เสรมิสร้างและ
ประสบการณ์
ของนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและสร้าง
การมีส่วนร่วมใน
การจัด
การศึกษาระดับ
ปฐมวัยระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 
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       1.แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเพื่อการใฝุ
เรียนรู้ให้แกเ่ด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นสิงห ์

เพื่อเสรมิสร้างให้เด็ก
และเยาวชนมีทักษะ
และพัฒนาการทีด่ี 
และสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กและเยาวชน 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับสนับสนุนให้แก่
เด็กและเยยาวชน ใน
เขตเทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ จ านวน 2,500 
ช้ิน 
โดยจดัหาอุปกรณ์
ให้กับเด็กดังน้ี 
1.กระปุกออมสิน 
2.กระเป๋าผ้า 
3.ถุงหูหิ้ว 
ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชนไดร้ับ
วัสดุอุปกรณ์
เพื่อการเรยีนรู้ 
จ านวนไม่น้อย
กว่า 2,500 
คน 

เด็กและเยาวชน
มีทักษะและ
พัฒนาการที่ดี
เกิดความ
สามัคครีะหว่าง
เด็กและเยาวชน 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

10 โครงการเสรมิสร้าง
ทักษะและพัฒนาการ
ทางร่างกายให้แก่เด็ก
และเยาวชนต าบลบ้าน
สิงห์ 

เพื่อเสรมิสร้างทักษะ
และกระตุ้นพัฒนาการ
ทางร่างกาย ในการ 
ออกก าลังกายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

จัดหาเครื่องเล่นสนาม
ให้เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย จ านวน 5 ชุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 

เด็กและเยาวชน
ได้ออกก าลังกาย
และมีการ
พัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศึกษา 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการสานฝันบณัฑติ
น้อย 

- สร้างความภาคภูมิใจ
และแรงบันดาลใจ
ให้แก่นักเรียนในการ
เข้ารับการศึกษาใน
ระดับทีสู่งขึ้น  
- เพื่อสร้างความ
ตระหนักให้แก่
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุตรหลานเข้ารบั
การศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น 
- สร้างการมสี่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
ให้กับชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถานศึกษา
ชุมชนและกองทุน
พัฒนาไฟฟูาราชบุร ี

-จัดกิจกรรมและ
นิทรรศการให้ความรู้
แก่ผู้ปกครองนักเรยีน 
-จัดแสดงผลงานของ
นักเรียนให้ผูป้กครอง
เห็นถึงพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียน 
จ านวนนักเรียนและ
ผู้ปกครอง 200 คน 

65,000 65,000 65,000 65,000 ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
จัดการเรียน
การสอน
เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

นักเรียนเกดิ
ความภาคภูมิใจ
และแรงบันดาล
ใจต่อการเข้ารบั
การศึกษาและ
ท าให้ผู้ปกครอง
นักเรียน
ตระหนักถึง
ความส าคญัใน
การส่งบุตร
หลานเข้ารับ
การศึกษาและ
สร้าง
ความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่าง
สถานศึกษา
ชุมชนและ
กองทุนพัฒนา
ไฟฟูาราชบุร ี

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

รวม 11  โครงการ - - 883,500.00 883,500.00 883,500.00 883,500.00 - - - 
 

 

 
 
 

แบบ ผ.05 
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบวงสรวง 
บรรพชนลาวเวยีง 

สืบสานงานประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่น 
บ ารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
บวงสรวงของบรรพชน
ลาวเวียง ราชบุร ี

จัดงานประเพณี
บวงสรวง 
บรรพชนลาวเวยีง
ราชบุรี ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีส่วนร่วม
กิจกรรมงาน
ประเพณีและ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี
บวงสรวง 
บรรพชนลาว
เวียงราชบุร ี

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

2 โครงการรดน้ าผู้สูงอายุ 
วันผู้สูงอายุแห่งชาต ิ

สืบสานงานประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่น 
บ ารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีรด
น้ าผู้สูงอาย ุ

จัดงานประเพณีรดน้ า
ด าหัวผูสู้งอายุ ปี ละ 
1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีส่วนร่วม
กิจกรรมงาน
ประเพณีและ
บ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีรดน้ า
ผู้สูงอาย ุ

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการประเพณีแห่
ดอกไมส้งกรานตล์าว
เวียงราชบุร ี

สืบสานงานประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่น 
บ ารุงรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีแห่
ดอกไมส้งกรานตล์าว
เวียงราชบุร ี

จัดงานประเพณีแห่
ดอกไมส้งกรานตล์าว
เวียงราชบุร ีปีละ 1 
ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน/
เยาวชนให้

ความส าคญังาน
ประเพณีเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน 
มีส่วนร่วม
กิจกรรมงาน
ประเพณีแห่
ดอกไม้
สงกรานตล์าว
เวียงราชบุร ี

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

4 โครงการค่ายเยาวชน
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สร้างความ
สามัคคีและเครือข่าย
เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านสิงห์ ปลูก
จิตส านึกกล้า
แสดงออก มีภาวะผู้น า
และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเด็กและ
เยาวชน 

จัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนเทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ ปีละ 1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน
ในต าบลบ้าน
สิงห์เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย
กว่า 50 คน 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลบ้าน
สิงห์เข้าร่วม
กิจกรรม มคีวาม
รักความสามัคคี 
มีภาวะผู้น า รู้จัก
การเป็นทีม และ
กล้าแสดงออก 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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     4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                   
       1.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
ลานกีฬาบรเิวณศาลเจา้ 

เพื่อใช้ประกอบ
กิจกรรมของเยาวชน 
 

ก่อสร้างอาคารโรง
หลังคาเหล็ก ขนาด
กว้าง 20 เมตร 
 ยาว 40 เมตร 

 3,500,000   ผู้ปกครอง/
นักเรียน  

เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชน
มีสถานท่ีในการ
จัดกิจกรรม
ต่างๆ 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

 

6 โครงการจดัซื้อชุดกีฬา
และอุปกรณ์ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

เพื่อส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนและประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบล
บ้านสิงห ์รู้จักใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
โดยการเล่นกีฬาและ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างเยาวชนและ
ประชาชน 

เพื่อจัดซื้อชุดกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬาส าหรับใช้
แข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชน ในเขต
เทศบาลต าบลบ้าน
สิงห์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 นักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมการ
แข่งขันมีชุด
กีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา
ส าหรับใช้ใน
การแข่งขัน 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์
และไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพ
ติดเกิดความรัก 
ความสามัคคี 
รู้จักให้อภัย
และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา 

กองทุนไฟฟูา/ 
กองการศึกษา 

 

รวม 6 โครงการ - - 500,000 4,000,000 500,000 500,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 

เพื่อให้สามารถ
ควบคุมดูแล และ
ตรวจสอบบริเวณจุด
เสี่ยงกรณีเกดิปัญหาหรือ
ความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
จ านวน 8 ตัว  

   800,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/ 
กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV หมู่ที่ 4 

เพื่อให้สามารถควบคุม
และดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณ
จุดแยกและบรเิวณจดุ
เสี่ยงต่าง ๆ  

100,000 
 

   ร้อยละของ
ประชาชน              
มีความ
ปลอดภัย ใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/ 
กองช่าง 
ล าดับที่ 2 

ปี 61  
หมู่ 4 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด CCTV หมู่ที่ 6 

เพื่อให้สามารถควบคุม
และดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ 
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ไรส้าย จ านวน 7 ตัว 
พร้อมเครื่องควบคุมและ
จอแสดงผล 

560,000    ร้อยละของ
ประชาชน       
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/ 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.05 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ไรส้าย ภายในหมู่บ้าน 
พร้อมเครื่องควบคุมและ
จอแสดงผล 

600,000    ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/กอง

ช่าง 

5 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด บริเวณทางแยก 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิแบบ
ไรส้าย บรเิวณทางแยก
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
เครื่องควบคุมและ
จอแสดงผล 

   600,000 ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูากอง
ช่าง 

6 โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิด บริเวณทางแยก 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณทางแยกในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 9 ท่ีเป็นจุดอันตราย 
จ านวน 8 จุด  

650,000    ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/กอง
ช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.05 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณทางแยกภายใน
หมู่บ้าน 
 หมู่ที่ 10 จ านวน 8 จุด  

  650,000  ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา/กอง

ช่าง 
ล าดับที่ 2            

ปี 63  
หมู่ที่ 10 

8 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด ภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้สามารถควบคุม 
ดูแล และตรวจสอบ
บริเวณจุดเสี่ยง กรณีเกิด
ปัญหา หรือความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
บริเวณทางแยกภายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๒ จ านวน 
๘ จุด 

500,000    ร้อยละของ
ประชาชน มี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
เพิ่มขึ้น   

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองทุน
ไฟฟูา 
/กองช่าง 

รวม 8 โครงการ - - 2,410,000  650,000 1,400,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.05 
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     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน           
         6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการบ าบดัฟื้นฟู              
ผู้เสพ/  ผู้ตดิยาเสพตดิ 

เพื่อเป็นการบ าบดัและ
ฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ตดิยาเสพ
ติดให้กลับมาใช้ชีวิต
ตามปกติในสังคม 

ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ต าบลบ้านสิงห ์

100,000 
 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้ารับ

การบ าบัด
ห่างไกลยาเสพ

ติดเพิ่มขึ้น            

ผู้เข้ารับการ
บ าบัดและ 
ฟื้นฟูสามารถ
กลับมาใช้ 
ชีวิตร่วมกับ
คนในสังคม 

กรมส่งเสรมิฯ/ 
ส านัก 

ปลัดเทศบาล 
(งานปูองกันฯ) 

รวม 1  โครงการ - - 100,000 100,000 100,000 100,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.05 
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แบบ ผ.06 
 

  รายละเอียดโครงการพัฒนาที ่
      อปท.ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
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                                                                                รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
ส าหรับโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์  อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัด ………………………………………………………………………………..………. 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ……………………………………………….  
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา………………………………………………………………………….……… 

1.1 แผนงาน………………………………………………………………………………………………… 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
 
 

 
- 

- - - - - - - - - 

 
 
 
 

          

           
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.06 



 

215 
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แบบ ผ.08 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ

เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้อเนกประสงค์  
จ านวน 4 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลดั 
(อ านวยการ) 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้ทึบ 2 บานเปิด 
 2 ช้ัน จ านวน 2 ตู้ 

7,500 7,500   ส านักปลดั 
ห้องนายก 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 3 ชุด 

18,000 18,000 18,000  ส านักปลดั 
(อ านวยการ) 

เดือน/พี่แสง/พี่ใหม ่

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก  
จ านวน 1 ตู ้

12,000    ส านักปลดั 
(งานการเจ้าหน้าท่ี) 

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(จอภาพไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 
จ านวน 4 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลดั 
(พ่ีเป๊ะ,พี่ใหม่,พี่แสง

,หนึ่ง) 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ

เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ส ี
 จ านวน 4 เครื่อง 

18,000 18,000 18,000 18,000 ส านักปลดั 
(พ่ีเป๊ะ,พี่ใหม่,พี่แสง

,หนึ่ง) 

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 AV จ านวน 4 เครื่อง 

6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักปลดั 
(พ่ีเป๊ะ,พี่ใหม่,พี่แสง

,หนึ่ง) 

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
ชนิดเลเซอร์/LEDขาวด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

  9,600 
 

 
 

ส านักปลดั 
(งานวิเคราะห ์

นโยบายและแผน) 

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง  
จ านวน 1 เครื่อง 

32,500 32,500 32,500 32,500 ส านักปลดั 
(งาน

ประชาสมัพันธ์) 

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงชุดแม่ข่ายระบบ
กระจายเสียงทางไกล
ประกอบด้วยเครื่องสญัญาณ
และชุดลูกข่ายระบบ
กระจายเสียงทางไกล 

578,000 578,000 578,000 578,000 ส านักปลดั 
(งาน

ประชาสมัพันธ์) 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ

เผยแพร ่
เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงแบบ
พกพาใช้แบตเตอร์รี ่
จ านวน 1 เครื่อง 

5, 200 5, 200 5, 200 5, 200 ส านักปลดั 
(งาน

ประชาสมัพันธ์) 

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
(จอภาพไม่น้อยกว่า 
 18.5 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000   
 

 
 

ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ ขนาด 
800 AV จ านวน 1 เครื่อง 

6,000    ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อมเก้าอ้ี 
จ านวน 1 ชุด 

18,000    ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อแสดงผลงาน
ชุมชน 

จัดซื้อตู้โชว์ดาวนไ์ลท์  
จ านวน 1 ตู ้

14,000    ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 
16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ

เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ส านักงาน(ICT) จ านวน 1 
ชุด 

21,000    ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดเีซล) 
ขนาด 1 ตัน ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 
แบบ 4 ประตู จ านวน 1 
คัน 

787,000    ส านักปลดั 
(งานพัฒนาชุมชน) 

 

18 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อช้ันวางอเนกประสงค์ 
มีฝาปิด จ านวน 4 ช้ัน 

1,500    ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

 

19 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อช้ันโต๊ะหมู่บูชา ห้อง
ประชุมสภาเทศบาลต าบล
บ้านสิงห์ จ านวน 1 ชุด 
 

9,000    ส านักปลดั 
(งานธุรการ) 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

20 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ส ี
 จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

21 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 
ชนิด 2 บานเลื่อน 
กระจก พร้อมฐาน 
จ านวน 6 ใบ 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,00 ส านักปลดั 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายปกครอง) 

 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

24 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิง ขนาดความจุไม่
น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
จ านวน 1 คัน 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

25 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลัง
คนขบั(CAB) 
จ านวน 1คัน 

821,000 821,000 821,000 821,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

26 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 
(รถกระบะ) ปรมิาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
2,400 ซีซ ี
จ านวน 1คัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

27 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์ตรวจการ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,000 – 
3,000 ซี.ซี.(เครื่องยนต์
ดีเซล) แบบขับเคลื่อน 4 
ล้อ 

1,489,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

28 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถดับเพลิง               
ชนิดถังน้ าในตัว             
ตัวรถชนิด 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

29 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถดับเพลิง             
ชนิดถังน้ าในตัว                 
ตัวรถชนิด 10 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 

8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

30 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อไดร์โว่ ชนิดจุม่น้ า 
ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 
นิ้ว พร้อมสายยาง 
จ านวน 5 ชุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

31 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเตยีงนอนแบบมี
ล้อเข็นปรับเป็นรถเข็น
ได้พร้อมฐาน ส าหรับรถ
กู้ชีพ จ านวน 1 ชุด 

60,000 60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

32 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ 
กู้ชีพและรถยนต์กูภ้ัย 

600,000 600,000 600,000 600,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

33 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์  
ส าหรับส านักงาน  
จ านวน 1 เครื่อง  

16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

34 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ส ี
 จ านวน 1 เครื่อง 

17,000 17,000 17,000 17,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

35 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารชนิด 2  
บานเลื่อน กระจก 
พร้อมฐาน จ านวน 2 ใบ 

9,000 9,000 9,000 9,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

36 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างานพร้อม
เก้าอี้ จ านวน 1 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,00 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

37 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อท่อต่อสูบน้ า
ส าหรับรถยนต์บรรทุก
น้ า จ านวน 1 ชุด 

15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

38 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง รับ – ส่ง
วิทยุ   ชนิด ประจ าที่ 
จ านวน 1 ชุด 

14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

39 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง รับ – ส่ง 
วิทยุ VHF/FM ชนิดมือ
ถือขนาดก าลังส่ง 5 วัตต์ 
จ านวน 10 เครื่อง/ป ี

75,000 75,000 75,000 75,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

40 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่อง รับ – ส่ง 
วิทยุ VHF/FM ชนิดติด
รถยนต์  25 วัตต์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

19,500 19,500 19,500 19,500 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

41 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ติดตั้งเสาสถานีวิทยุ 
จ านวน 1 ต้น 

150,000 150,000 150,000 150,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

42 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ
ส่วนบุคคลพร้อม
หน้ากากและถังอากาศ
(SCBA)จ านวน 1 ชุด/ปี 

150,000 
 

150,000 150,000  ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.08 
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239 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

43 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าเครื่อง
ดีเซล ไม่น้อยกว่า 14 
แรงม้า พร้อมท่อไม่น้อย
กว่า 8 นิ้ว พร้อมสายส่ง
และแท่นเครื่อง 

90,000 90,000 90,000  ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

44 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบ
หางนาค เครื่องยนต์
เบนซินไม่น้อยกว่า 
6.5 แรงม้า ท่อสูบไม่
น้อยกว่า 5 น้ิว พร้อม
สายผา้ใบ จ านวน 2 
ชุด/ป ี

35,000 35,000 35,000 35,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

45 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 
 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า
เครื่องยนต์ ดเีซลไม่น้อย
กว่า 4 สูบ  ขนาดท่อดูด 
10 นิ้ว จ านวน 1 ตัว 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

46 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดดับเพลิงส าหรับ
ใช้นอกอาคาร จ านวน 2 
ชุด/ป ี

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

47 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อชุดดับเพลิงส าหรับ
ใช้ในอาคาร จ านวน 2 
ชุด/ป ี

160,000 
(59=160,000) 

160,000 160,000 160,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

48 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อถังเคมีดับเพลิง 
จ านวน 60 ถัง/ป ี

250,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

49 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
 

เพือ่ให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องกระตุก
หัวใจด้วยไฟฟ้าจ านวน 
1 ชุด 

350,000 350,000 350,000 350,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

50 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสายดับเพลิง 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว 
ยาว 20 เมตร จ านวน 
6 เส้น/ป ี

120,000 120,000 120,000 120,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

51 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
เครื่องดับเพลิง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อปืนฉีดโฟมพร้อม
โฟม จ านวน 1 ชุด/ป ี

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

52 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตูล้็อคเกอร์           
แบบ 9 ประตู ขนาดไม่
น้อยกว่า 910 x 450 
x 1,800 มลิลเิมตร  
จ านวน 2 ใบ 

30,000 
 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 
 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

53 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน  

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตูล้็อคเกอร์ แบบ 
3 ประตู ขนาดไม่น้อย
กว่า 910 x 450 x 
1,800 มิลลิเมตร  
จ านวน 2 ใบ 

20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

54 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์        
กู้ชีพ ด้านหน้าบนหัวเก๋ง
และด้านหลังบนแครี่
บอยพร้อมไฟดา้นนอก
ข้างห้องผู้โดยสาร 

40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

55 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์
บรรทุกน้ า  จ านวน 1 
ชุด 

40,000 
 

40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

56 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อไฟไซเรนรถยนต์
ตรวจการณ์  จ านวน 1 
ชุด 

80,000 
 
 

80,000 
 

80,000 
 

80,000 
 
 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

57 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและวิทย ุ

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด
แขวน ขนาด 24,000 
บีทียู รวมค่าตดิตั้ง 
ส าหรับศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
จ านวน 1 เครื่อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

58 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรศัพท์ส านักงาน 
ใช้ที่ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

59 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า 

40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

60 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ก่อสร้าง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ ขนาด 
ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัว 

40,000 40,000 40,000 40,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

61 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องยนต์ดีเซล 
ชนิดควง ขนาดไม่น้อย
กว่า 12 แรงม้า พร้อม
แท่นลากมีล้อและท่อสูบ
น้ า ขนาดไม่น้อยกว่า ø 
8 น้ิว ยาว 20 ฟุต 
จ านวน 4 ชุด 

325,000 325,000 325,000 325,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

62 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 สูบ ท่อสูบสแตนเลส 
16 น้ิว ยาว 10 เมตร 

325,000 325,000 325,000 325,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

63 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 สูบ ท่อสูบสแตนเลส 
16 น้ิว ยาว 10 เมตร 
พร้อมแท่นวางเครื่อง
และมลี้อชักลาก 4 ล้อคู่ 
มีหลังคากันแดดและฝน 
จ านวน 1 ตัว 

1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

64 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมอื
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
เครื่องยนต์ดเีซล ขนาด 
6 สูบ ท่อสูบสแตนเลส 
16 น้ิว ยาว 10 เมตร 
พร้อมแท่นวางเครื่อง
และมลี้อชักลาก 4 ล้อคู่ 
มีหลังคากันแดดและฝน  
ม.6,7,8,10,1 ต.บ้าน
สิงห์ จ านวน 5 ตัว 

7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

65 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซ ี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

66 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อสายยางส่งน้ า
ส าหรับเครื่องสูบน้ า 
ขนาด ø 5 น้ิว จ านวน 
3 ม้วน 

24,000 24,000 24,000 24,000 ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

67 การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร -เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
-ส าหรับวางท่อต่อ
เพื่อระบายน้ าลง
คลองชลประทาน 

จัดซื้อท่อต่อแสตนเลส 
ยาว 20 เมตร ส าหรับ
เครื่องโรงสบูน้ า หมู่ที่ 1 
-แท่นปูนรองรับท่อต่อ
แสตนเลส 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

ส านักปลดั 
(ฝ่ายป้องกันฯ) 

 

 
 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

68 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รถบรรทุก(ดเีซล) 
รถบรรทุกแบบดับเบิล้
แค๊บ(ดีเซล)  ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จ านวน 
1 คัน 

787,000 787,000 787,000 787,000 กองคลัง 

69 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ช้ันเหล็กเก็บเอกสาร 
ช้ันเหล็กขนาด ยาว 12 
เมตร สูง 3 เมตร 
จ านวน 6 ช้ัน 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองคลัง 

70 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เก้าอี้ท างาน 
จ านวน 10 ตัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 กองคลัง 

71 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน  
จ านวน  2 ตัว 

12,000 12,000 12,000 12,000 กองคลัง 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

72 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับส านักงานจอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว  จ านวน 2 เครื่อง 

32,000 32,000 32,000 32,000 กองคลัง 

73 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ส าหรับงานประมวลผล
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 
จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 22,000 22,000 กองคลัง 

74 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ -เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
ขนาด 800 AV จ านวน 
6 เครื่อง 

19,200 19,200 19,200 19,200 กองคลัง 

75 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
เลเซอร์/ชนิด LED ส ี
 จ านวน 1 เครื่อง 

3,300 3,300 3,300 3,300 กองคลัง 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

76 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
เลเซอร์ จ านวน 1 
เครื่องเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสามารถเป็น 
Printer , 
Copier,Scanner  และ 
Faxภายในเครื่อง
เดียวกัน มี
หน่วยความจ า 
(Memory) ขนาดไม่ต่ า
กว่า  256  MBสามารถ
ย่อขยายได้ 25 ถึง 
400 % สามารถใช้ได้
กับ A4,Letter,Legel 
และCustom  
 

24,000 
 
 

24,000 24,000 24,000 กองช่าง 

77 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเลื่อยยนต์ จ านวน 
2 เครื่อง ขนาดไม่เกิน 3 
แรงม้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

78 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตดัแต่งกิ่งไม้
ชนิดใช้ระบบน้ ามันเป็น
เชื้อเพลิง 
จ านวน 1 เครื่อง 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 กองช่าง 

79 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะส านักงานพร้อม
เครื่องส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 3 ชุด 

75,000 
 
 

75,000 75,000 75,000 กองช่าง 

80 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 เครื่อง ขนาด
เครื่องยนต์ 5 HP  ป้ัม
สูบน้ า ขนาด 3 น้ิว ตดิ
กับตัวเครื่องใช้ระบบ
น้ ามันดีเซลพร้อม
อุปกรณ์สายสูบน้ าปั้มหัว
กระโหลกและสายน้ า
ออก  

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

81 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ 
จ านวน 2 เครื่อง ท่ีใช้
ระบบน้ ามันเป็น
เชื้อเพลิง 

5,000 5,000 5,000 5,000 กองช่าง 

82 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล สร้างภาพโดย
ระบบ Laser ให้ความ
คมชัด 600 X 600 จุด
ต่อตารางนิ้ว ส าเนาแผ่น
แรกที่ความเร็ว 5.2 
วินาที ความละเอยีด 
600 X 600 จุดต่อ
ตารางนิ้ว แยกระดับ
ความแตกต่างของโทนสี
ด า ได้ 256 ระดับ 
ความเร็วในการถา่ย
เอกสาร 31 แผ่นต่อ
นาที (A4) 
หน่วยความจ ามาตรฐาน
(RAM) ขนาด 64 MB 
หน่วยประมวลผล 
H8S/2373  24.576  

     

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

     MHz สามารถถ่ายเอกสาร
จากต้นฉบับขนาด A6R 
(4.1" X 5.8" R) –A3 
(11.7" X  16.5") 
สามารถป้อนกระดาษได้ 
3 ช่องทาง ประกอบด้วย 
ถาดบรรจุกระดาษ 500 
แผ่น จ านวน 2 ถาด และ
ถาดป้อน กระดาษ
ด้านข้าง 100 แผ่น 
จ านวน 1 ถาด (รวม 
1,100 แผ่น) สามารถ. 
สร้างส าเนา ส าเนา 2 
หน้าต้ังแต่ 60 แกรม ถึง 
105 แกรม สามารถเป็น
เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์
ในระบบเครือข่าย ความ
ละเอียดในการพิมพ์  
600 X 600 Port  
ส าหรับการเชื่อมต่อ 
10Base-T/100Base-
TX สามารถรองรับ
ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ 
Windows 
XP,Vista/7/8/8.1 

     

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

83 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 2 บาน ขนาด 
90 X 45 X 180 ซม.
จ านวน 3 ตู ้

18,000    กองการศึกษา 

84 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 
40X60X130 ซม.
จ านวน 3 ตู ้

8,000 8,000 8,000 8,000 กองการศึกษา 

85 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน 
ขนาด 90X45X180 
ซม.จ านวน 6 ตู้ 

 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา 

86 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน ขนาด 4 ฟุต 
จ านวน 3 ชุด 

7,000  7,000 7,000 กองการศึกษา 

87 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องท าลาย
เอกสาร ท าลายเอกสาร
ได้ครั้งละ 22-24 แผ่น
จ านวน 1 เครื่อง 

 32,000   กองการศึกษา 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

88 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อพัดลมโคจร  
18 น้ิว จ านวน 4 ตัว 

8,000    กองการศึกษา 

89 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรทัศน์สี LED
ระดับความละเอียด
จอภาพ1,920x1,080 
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว  
จ านวน 1 เครื่อง 

 32,000   กองการศึกษา 

90 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
3 เครื่อง 

 45,000 45,000 45,000 กองการศึกษา 

91 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊รับประทาน
อาหาร ขนาด 
60X180X55 ซม.
พร้อมเก้าอี้ ขนาด 
30X180X35 ซม.
จ านวน 7 ชุด 

 35,000   กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 



 254 
254 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

92 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
4 แห่ง 

90,000 30,000   กองการศึกษา 

93 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานนครัว 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องท า 
น้ าร้อน-เย็น  
จ านวน 3 เครื่อง 

  78,000  กองการศึกษา 

94 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
งานบ้านงานนครัว 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
จ านวน 3 เครื่อง 

30,000    กองการศึกษา 

95 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี  1 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 น้ิว) 
จ านวน 4 เครื่อง 

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

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

96 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction 
 แบบฉีดหมึก(Inkjet) 
จ านวน 1 เครื่อง 

  7,900  กองการศึกษา 

97 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED ขาว
ด า แบบ Network แบบ
ที่ 1 จ านวน 1 เครื่อง 

   16,000 กองการศึกษา 

98 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิดLED 
ขาวด า จ านวน 1 เครื่อง 

   12,000 กองการศึกษา 

99 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องเล่นเด็ก 
จ านวน 3 ชุด 

 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษา 

100 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เก็บที่นอน 
จ านวน 12 ชุด 

51,000 51,000 51,000 51,000 กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

101 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การศึกษา เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เก็บของเล่น 
จ านวน 24 ชุด 

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

102 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้โชว์ผลงาน 
จ านวน 2 ชุด 

   10,000 กองการศึกษา 

103 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 18 
ช่อง จ านวน 1 ชุด 

10,000    กองการศึกษา 

104 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
สองช้ัน จ านวน 2 ตู้ 
 

10,000 10,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

105 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา(A4) 
รับไดค้รั้งละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

106 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา(A4) 
รับไดค้รั้งละ 20 แผ่น 
จ านวน 1 เครื่อง 

18,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

107 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน                
จ านวน 3 ตัว 

 18,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

108 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน               
จ านวน 3 ตัว 

9,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

109 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

-เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
ขับเคลื่อนสองล้อ   
แบบดับเบิล้แคป 
จ านวน 1 คัน 

787,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

110 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด  120 ซซีี แบบ
เกียร์ธรรมดา พร้อมพ่วง
ข้าง จ านวน 1 คัน 

60,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

111 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้
แบบข้อแข็ง จ านวน 2 
เครื่อง 

 9,500 9,500  กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

112 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อ เครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับ
ส านักงาน จอขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 น้ิว 
จ านวน 2 ชุด 

16,000   16,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

113 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED  
ขาวด าแบบ Network 
แบบท่ี1(33 หน้า/นาที)  
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000   16,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

เทศบาลต าบลบ้านสิงห ์
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

114 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า 
ขนาด 1 KVA (630 
watts) 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,800   5,800 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

115 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 
1 ชุด 

10,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

116 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตรวจวัด
คุณภาพน้ า จ านวน  1  
ชุด 

50,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

117 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องเติมอากาศ
ผิวน้ า แบบกังหันตีน้ า 4 
ใบพัด จ านวน  1 ชุด 

 100,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

118 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ขยะแบบอัดท้าย ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 
6,000ซีซี จ านวน 1 
คัน 

 2,400,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

119 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องเจีย แบบมือ
ถือ ขนาด 7 นิ้ว จ านวน 
1 เครื่อง 
 

6,300    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

120 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องตดัเหล็ก
แบบมือถือ  
ขนาด 2.50  มลิลิเมตร
จ านวน  1  เครื่อง 

18,000    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

121 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่นๆ เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า 
ขนาด 250 kw 
จ านวน 1 เครื่อง 

 15,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

122 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเรือไฟเบอร์ 
จ านวน 1 ล า 

 10,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

123 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 2 เครื่อง 

 59,000  59,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ผ.08 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

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

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 2561 2562 2563 2564 

124 สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โรงงาน เพื่อให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องบ าบดัน้ า
เสียพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 

 500,000   กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

125 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ค่าบ ารุงและปรับปรุง
ครุภณัฑ์(รายจ่ายเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โครงสร้างครุภณัฑ์
ขนาดใหญ่ซึ่งไม่
รวมถึงค่าซ่อมบ ารุง
ตามปกติหรือค่าซ่อม
กลาง) 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษา ครภุัณฑ์
ต่างๆให้อยู่ในสภาพ
ดีสามารถใช้งานได้ดี
มีประสิทธิภาพ 

ครุภณัฑ์ต่างๆ ของ
เทศบาลต าบลบ้านสิงห์
ที่ต้องปรับปรุง ซอ่มแซม 
บ ารุงรักษา 

500,000 500,000 500,000 500,000 ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.08 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๕๕  
การติดตามและประเมนิผล 

 
 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  

๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การ
วัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

http://www.dla.go.th/
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            1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
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 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
  
    
    
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



266 
 

 

  4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา  สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ขอ ง ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ใ น
ภาพรวม 
 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  5. แนวทางการพิจารณาการต ิดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
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องค์กรจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
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