
ค าน า 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามแนวทางการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น สัดส่วนประชาคมระดับต าบล เพื่อด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2580) ใน
การนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองตาคง และสัดส่วนประชาคมระดับต าบลได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลต าบลหนองตาคง เมื่อวันที่ 7 
มิถุนายน  2562  ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหนองตาคง ได้รวบรวม
แนวทางและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาต าบลหนองตาคง
พิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2562  

  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองตาคง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลต าบลหนองตาคง 
จะได้น าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลต าบลหนองตาคง ไปใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลหนองตาคงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

             เทศบาลต าบลหนองตาคง 
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ส่วนที่  1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

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

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1 ที่ตั้งของต าบล  

ที่ตั้งส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาคง เลขท่ี 119  หมู่ที ่2  ต าบลหนองตาคง  
อ าเภอ โปุงน้ าร้อน จังหวัด จันทบุรี   22140  โทร.039- 480451 , 089-8346482 โทรสาร 039-
480451  เทศบาลต าบลหนองตาคง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดจันทบุรี  ห่างจากตัวจังหวัดจันทบุรี  
ประมาณ  70  กิโลเมตร  และห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโปุงน้ าร้อน   ประมาณ  25  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากทาง
หลวงหมายเลข  317  (จันทบุรี – สระแก้ว)  ประมาณ  15  กิโลเมตร  มีถนนสาย ทับไทร – ตามูล   ผ่าน
ต าบลและเชื่อมติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 317  ถนนสายพังงอน – จางวาง  ระยะทาง ประมาณ  1 5  
กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ    ติดต่อต าบลสะตอน  อ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี    รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ   8  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อต าบลสะตอน  อ าเภอส อยดาวและต าบลเทพนิมิต  อ าเภอโปุงน้ าร้อน  จังหวัด
จันทบุรี   รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  25  กิโลเมตร 
 ทิศใต้    ติดต่อต าบลโปุงน้ าร้อน  อ าเภอโปุงน้ าร้อน  จังหวัดจันทบุรี  รวมระยะทางด้านทิศใต้ 
ประมาณ  13  กิโลเมตร 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อต าบลทับไทร  อ าเภอโปุงร้อน  และต าบลทรายขาว  อ าเภอสอยดาว  จังหวัด
จันทบุรี  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ  19  กิโลเมตร 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาล ต าบลหนองตาคง  มีเนื้อที่  80,150  ไร่  หรือ  128.24  ตารางกิโลเมตร  
โดยประมาณ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนินเขามีแม่น้ าล าคลองอยู่โดยทั่วไป   พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการท า
เกษตร  มีจ านวน  10  หมู่บ้าน  เป็นเขตเทศบาลทั้งหมด 

หมู่ที ่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับ 
1 บ้านโพธิ์ 6,611 8 
2 บ้านจางวาง 5,809 9 
3 บ้านนาสนาดก์ 7,666 7 
4 บ้านคลองบอน 7,831 5 
5 บ้านซับตาเมา 12,359 1 
6 บ้านแปลง 8,376 3 
7 บ้านคลองคต 11,082 2 
8 บ้านคลองเร่ว 4,742 10 
9 บ้านแสมด 7,811 6 

10 บ้านซับมงคล 7,863 4 
 



 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 อากาศโดยทั่วไปร้อนชื้น มี 3 ฤดู แต่มี ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี 29 – 31 
องศาเซลเซียส 
              ฤดูร้อน   อากาศจะร้อนพอสมควร  โดยเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน   
ซึ่งอากาศจะร้อนมากในช่วงเกือบปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป   โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ี  34 – 39  องศา
เซลเซียส 
              ฤดฝูน   ช่วงฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน  ถึง  เดือนพฤศจิกายน   และฝนจะตกหนัก
มากในช่วงเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนกันยายน  ปริมาณน้ าฝนโดยเฉลี่ย  3,550.9  มิลลิเมตร/ปี   อุณหภูมิ
เฉลี่ยอยู่ที่  26 – 29  องศาเซลเซียส      
              ฤดูหนาว  ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะไม่หนาวมากนัก จะมีลมพัดพาเอาความเย็น (ลมว่าว)  เข้ามา
ในหมู่บ้าน  ท าให้อากาศเย็นสบายอยู่เพียงไม่ก่ีวัน   โดยจะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคม
ของทุกปี  มีเพียงบางปีเท่านั้นที่มีอากาศหนาวเย็นอยู่หลายวัน  อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ท่ีประมาณ  24 – 27  องศา
เซลเซียส      
  1.4 ลักษณะของดิน  
  ลักษณะเป็นดินร่วนซุย  เหมาะแก่การท าการเกษตร 
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า  
  ต าบล หนองตาคง มีแหล่งน้ าที่ส าคัญทั้งท่ีเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   
มีคลองส่งน้ าคลองพระพุทธ  เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญท่ีสร้างข้ึนเพื่อใช้ในการท าการเกษตร คลองน้ าที่ส าคัญคือ
คลองพระพุทธ คลองทรายขาว คลองตาด า 
 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 ต าบลหนองตาคงเป็นเขตเทศบาลทั้งต าบล แบ่งเป็น 2 เขต  เขตท่ี 1 ประกอบไปด้วย
พ้ืนที่ หมู่ที่ 3 , 5 , 7 , 9 , 10  เขตท่ี 2  ประกอบไปด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 6 , 8 
  2.2 เทศบาลต าบลหนองตาคง เป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
และมีโครงสร้างของเทศบาลต าบลหนองตาคง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
  1) ฝุายสภาเทศบาลต าบลหนองตาคง มีฐานะเป็นฝุายนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการ
เลือกตั้ง จ านวน 12 คน 

 2) ฝุายบริหารเทศบาลต าบลหนองตาคง มีคณะผู้บริหาร จ านวน 3 คน คือ นายกเทศมนตรี
ต าบลหนองตาคง และรองนายกเทศมนตรี 2 คน  ท าหน้าที่บริหารงานในเทศบาลต าบลหนองตาคงให้เป็นไป
ตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 การบริหารส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองตาคง มีปลัดเทศบาลต าบลหนองตาคง เป็นผู้บังคับบัญชา โดยมี

การจัดส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน คือ 
1) ส านักปลัดเทศบาล มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชา 
2) กองคลัง มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชา ดูแลกองคลัง 
3) กองช่าง มีผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชา ดูแลกองช่าง 
4) กองการศึกษา มีผู้อ านวยการกองการศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา ดูแลกองการศึกษา 
 

 



ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น   

ล าดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายณัฐพงษ์   ศิริสื่อสุวรรณ นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
2. นายสิทธิชัย   การุณ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
3. นายสมศักดิ์   ไสตะภาพ รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองตาคง 
4. นายทวี   พละสุข เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5. นายประพล   ศิรินภารัตน์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6. นายขาว  ปุุมเพชร สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 (ประธานสภา) 
7. นายพันธ์เลิศ   เชื้อบัวขาว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
8. นายปัญญา   แปูนแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
9. นายปัณณวัตน์   จันทรส สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

10. นางวัชรี    แยกวงษ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
11. นายสมบูรณ์   มีผิว สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 
12. นายบุญเลี้ยง   นนทรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
13. นางปริม   ดารมาก สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
14. นางสาธิยา   รสหอม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
15. นายอุดร   เหมล้วน สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 (รองประธานสภา) 
16. นายสุทินย์   ยันตโกเศศ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 
17. นายเที่ยง   อาจมุณี สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 

 
 
  2.3 การปกครองท้องที่ แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน  ประกอบไปด้วย 
การปกครองท้องที่  ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  บ้าน ชื่อ – สกุล  ผู้ใหญ่บ้าน 
1      บ้านโพธิ ์      นายเชาวฤทธิ์  เครื่องเทศ 
2      บ้านจางวาง      นายไชยณรงค์   ว่องไว 
3      บ้านนาสนาดก์      นายจันทร์โท   ชิดประทุม 
4      บ้านคลองบอน      นายปุณณรัตน์   กลิ่นชั้น 
5      บ้านซับตาเมา      นายกิตติศักดิ์   เหมล้วน 
6      บ้านแปลง      นายส ารวย   เห็ดตูม 
7      บ้านคลองคต      นายสุชาติ   นนทรัตน์ 
8      บ้านคลองเร่ว      นายสมภพ   โรจนนาวิน  (ก านัน) 
9      บ้านแสมด      นายวิชาญ   พละสุข 

10      บ้านซับมงคล      นายสุนิย์   กองทอง 
 
 
 
 



 3. ประชากร  
จ านวนครัวเรือน 

หมู่ที่  บ้าน ปี 2561 ปี 2562 
1 บ้านโพธิ์ 349 351 
2 บ้านจางวาง 373 374 
3 บ้านนาสนาดก์ 662 665 
4 บ้านคลองบอน 436 440 
5 บ้านซับตาเมา 462 463 
6 บ้านแปลง 498 500 
7 บ้านคลองคต 416 419 
8 บ้านคลองเร่ว 152 152 
9 บ้านแสมด 167 167 

10 บ้านซับมงคล 291 292 
รวม 3,806 3,823 

 

จ านวนประชากร 

หมู่ที่  บ้าน ปี 2561 ปี 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ้านโพธิ์ 485 463 948 478 458 936 
2 บ้านจางวาง 455 438 893 457 434 891 
3 บ้านนาสนาดก์ 680 641 1,321 679 635 1,314 
4 บ้านคลองบอน 625 573 1,198 632 567 1,199 
5 บ้านซับตาเมา 542 481 1,023 539 488 1,027 
6 บ้านแปลง 806 766 1,572 801 764 1,565 
7 บ้านคลองคต 614 605 1,219 614 607 1,221 
8 บ้านคลองเร่ว 234 225 459 231 220 451 
9 บ้านแสมด 205 228 433 205 224 429 

10 บ้านซับมงคล 453 388 841 453 387 840 
รวมทั้งสิ้น 5,099 4,808 9,907 5,089 4,784 9,873 

 
3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 ช่วงอายุ 0 – 18 เป็นชาย = 1,380 คน  เป็นหญิง = 1,236 คน รวม 2,616 คน 
 ช่วงอายุ 19 – 60 เป็นชาย = 3,027 คน  เป็นหญิง = 2,873 คน รวม 5,900  คน 
 ช่วงอายุ 61 – 80 เป็นชาย = 571 คน  เป็นหญิง = 541 คน รวม 1,112  คน 
 ช่วงอายุ 8 1 – 90 เป็นชาย = 81 คน  เป็นหญิง = 95 คน รวม 176  คน 
 ช่วงอายุ 9 1 – 100 เป็นชาย = 7 คน  เป็นหญิง = 12 คน รวม 19 คน 



 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
ต าบลหนองตาคงมีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลหนองตาคง  ประกอบไปด้วย  
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4   จ านวนเด็กนักเรียน  40 คน 
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับตาเมา  หมู่ที่ 5   จ านวนเด็กนักเรียน  47 คน 
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง หมู่ที่ 6   จ านวนเด็กนักเรียน  40 คน 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองคต  หมู่ที่ 7   จ านวนเด็กนักเรียน  46 คน 
 - โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2  
จ านวน 7 โรงเรียน  ประกอบไปด้วย 
  1. โรงเรียนบ้านโพธิ์  หมู่ที่ 1   จ านวนเด็กนักเรียน  134 คน 
  2. โรงเรียนบ้านจางวาง  หมู่ที่ 2   จ านวนเด็กนักเรียน  145 คน 
  3. โรงเรียนบ้านนาสนาดก์  หมู่ที่ 3   จ านวนเด็กนักเรียน  131 คน 
  4. โรงเรียนบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4   จ านวนเด็กนักเรียน  195 คน 
  5. โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี  หมู่ที่ 5  จ านวนเด็กนักเรียน  233 คน  
  6. โรงเรียนบ้านแปลง  หมู่ที่ 6   จ านวนเด็กนักเรียน  222 คน 
  7. โรงเรียนบ้านคลองคต   หมู่ที่ 7  จ านวนเด็กนักเรียน  151 คน 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  จันทบุรี    
จ านวน 1 แห่ง  คือ 
  1. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร  จ านวนเด็กนักเรียน   613   คน  
แยกเป็นเด็กนักเรียนชาย 295 คน  เด็กนักเรียนหญิง 318 คน 
4.2 สาธารณสุข 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  3 แห่ง  คือ 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านคลองบอน  หมู่ที่ 4 
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านซับตาเมา  หมู่ที่ 5  
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลหนองตาคง  หมู่ที่ 6  
 - สถานพยาบาลเอกชน    3 แห่ง  
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    1 แห่ง  
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า    ร้อยละ  100  % 
ประชาชนส่วนใหญไ่ด้รับการดูแลสุขภาพอนามัยจาก อสม.ประจ าหมู่บ้าน  
4.3 อาชญากรรม 
  ไม่มีการก่ออาชญากรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดีลักเล็กขโมยน้อยทั่ว ๆไป มีการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนค่อนข้างมากในช่วงฤดูกาลเก็บล าไย เนื่องจากมีปริมาณรถยนต์ที่บรรทุกคนงานชาวกัมพูชาที่เป็น
แรงงานเก็บล าไยจ านวนมาก  และการขับขี่รถค่อนข้างเร็ว  ส่วนใหญ่ความประมาท และการดื่มเครื่องดื่ม     
แอลกอฮอร์เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
4.4 ยาเสพติด 
  มีปัญหาผู้เสพยาเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับการ ดูแล และ บ าบัดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้ง
หน่วยงานของทหารและต ารวจ 



 
 
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ติดเชื้อเอดส์ 3 6 ราย   

ผู้พิการ 193 ราย 
ผู้สูงอายุ 1,232 ราย 
 

 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
5.1 การคมนาคม 
 - ถนนลาดยาง  12 สาย  
  1. สายทับไทร – ตามูล   7. สายยุทธศาสตร์ – สวนส้ม 
  2. สายพังงอน – จางวาง   8. สายบ้านแปลง ซอย 1 
  3. สายในหมู่บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1   9. สายซับประเมิน – คลองเร่ว 
  4. สายสะตอน – โค้งพัฒนา  10. สายคลองเร่ว – วังกระทิง 
  5. สายคลองบอน – เขาแก้ว  11. สายเขาหอม – บ้านปุา 
  6. สายจางวาง – เขาหอม                      12. สายซับตาเมา – ยุทธศาสตร์ 
 - ถนน คสล.     29  สาย  
 - ถนนหินคลุก     2 สาย  
 - ถนนลูกรัง     80 สาย  
 การโทรคมนาคม 
 - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง  
 - โทรศัพท์สาธารณะ     แห่ง  

- เสาโทรศัพท์      5 แห่ง  
การไฟฟูา 

 มีไฟฟูาครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  

 6. ระบบเศรษฐกิจ  
ร้านค้า                184 แห่ง  
ล้งผลไม ้      19  แห่ง 
สถานที่รับซื้อผักผลไม้     2 แห่ง  
บ้านเช่า      16  แห่ง  
อู่ซ่อมรถ      7 แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน   4 แห่ง 
ร้านคาราโอเกะ      5 แห่ง  

 6.1  การเกษตร  
 ส่วนใหญ่ท าสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนล าไย กล้วยไข่ มีการท าพืชไร่ค่อนข้างน้อย 
 เศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างดี  โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ล าไย  เป็นล าไยที่มีคุณภาพ มี
ผลผลิตตลอดทั้งปี สามารถจ าหน่ายได้ราคาดี โดยการส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน 
และเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากเป็นล าไยที่มีคุณภาพ มีล้งรับซื้อผลผลิตตั้งอยู่ในพื้นท่ีจ านวนมาก ท าให้
ไม่มีผลผลิตตกค้าง แต่ปัจจุบันการท าล าไยคุณภาพค่อนข้างยาก เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง และปัญหาโรค
และแมลงศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรต้องเพ่ิมความเอาใจใส่และเพ่ิมการลงทุนมากขึ้น 



  
 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 - แม่น้ า      1 สาย  
 - คลอง      13 สาย  
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 - ฝาย      19 แห่ง  
 - บ่อ สูบ      2 แห่ง  
 - บ่อโยก      29  แห่ง  
 - ประปาหมู่บ้าน     11 แห่ง  
 - ถังเก็บน้ าฝน     10 แห่ง  
 - สระน้ า      4 แห่ง  
 - ท่อลอดเหลี่ยม คสล.    3  แห่ง  
 - อ่างเก็บน้ าคลองบอน    1 แห่ง  
 
 8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
  8.1  การนับถือศาสนา 
  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   
  8.2  ประเพณีและงานประจ าปี  
  การจัดงานบุญ/งานประเพณีต่าง ๆ  จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีและตาม
จารีตประเพณ ีเช่น ประเพณีลอยกระทง , วันสงกรานต์ ,วันเข้าพรรษา ,วันออกพรรษา 
  8 .3  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภาษาท่ีใช้เป็นภาษากลาง และมีภาษาท้องถิ่นท่ีมีส าเนียงการพูดใกล้เคียงกับภาษากัมพูชา 
โดยสามารถพูดจาสื่อสารกับชาวกัมพูชาได้เป็นอย่างดี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น วงดนตรีพื้นบ้านวงอาไย เป็น
การร้องโดยใช้ภาษากัมพูชาและร าในลักษณะวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา เครื่องดนตรีที่ใช้ ปี่สะไล ซอตรัวเอก 
กลองกันตรึม ขลุ่ย พิน เครื่องก ากับจังหวะใช้กรับและฉิ่ง 

 
   
 
 
 
    

 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  2  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

************* 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรม และความอยู่
ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลก และสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประชาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  (1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม  
  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 



  1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก ที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
 
  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลย์ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ  
  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
  (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา
ไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้นข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการโดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปันจจุ
บันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 



  - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  
  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ  
  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารและการวิจัยและการพัฒนา 
  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศท่ีมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  
  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์  
  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ
บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
  (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมี
ความสามารถในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
  (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 



  (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
 กลไกขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่น ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางในการน ายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
และบูรณาการ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 วิสัยทัศน ์  
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนา  ที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  



  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.)และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ( SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
  (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม  
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร ์
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  
  



 
 
 
  
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  
 วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  
 “ เป็นผู้น าการลงทุนภาคอุตสาหกรรม  เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกผลไม้  ควบคู่ไปกับการเป็น
ดินแดนแห่งความหลากหลายของการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ” 
 เปูาประสงค์ของกลุ่มจังหวัด 
 1. เป็นผู้น าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียน 
 2. เป็นแหล่งผลิตผลไม้หลัก (ทุเรียนและมังคุด) และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปของโลก  
 3. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายได้มาตรฐาน  

4. เป็นช่องทางการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
1. การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซียนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
2. การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
3. การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์  
4. การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 

 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด 
1. พัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและพลังงานของเอเซียน  รวมทั้งการพัฒนาความยั่งยืน

ของสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพ่ิมในสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
3. ส่งเสริมเพ่ือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เชื่อมโยงเส้นทางสู่การท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ 
4. สร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกัมพูชา 
ข้อเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มจังหวัด 
การที่จะให้เปูาประสงค์ดังกล่าวข้างต้น สามารถสัมฤทธิ์ผลได้นั้น  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกขอรับ

การสนับสนุนในเรื่องต่อไปนี้ 
1. ตามเปูาประสงค์ข้อที่ 1  (เป็นผู้น าการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพลังงานของอาเซี่ยน) 
จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้าน

การส่งออก  ลักษณะ One Stop Service  ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วแก่ผู้ส่งออก 
 2. ตามเปูาประสงค์ข้อที่ 2  (เป็นแหล่งผลิตผลไม้หลัก (ทุเรียน , มังคุด) และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
ของโลก 
 จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้  จะต้องได้รับการสนับสนุนโครงการการพัฒนาตลาดกลาง  
และระบบกระจายสินค้าเกษตรคุณภาพออกนอกแหล่งผลิต  ทั้งในและนอกประเทศ  และเก็บรักษาคุณภาพ
สินค้าเกษตรโดยมีคลังสินค้า (Cargo) 
 3. ตามเปูาประสงค์ข้อที่ 3 (เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่หลากหลายได้มาตรฐาน)  



 3.1 การจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวระดับภาค  ให้ครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก  เพื่อให้เกิด
ความเชื่อมโยงในการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพในการบูรณาการแผนงานโครงการ  
 3.2 จัดสรรบุคลากรด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาคให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด  (ปัจจุบันมีอัตราจังหวัดละ 1 คน และเป็นหน่วยงานประสานเท่านั้น 
ไม่มีอ านาจในการตัดสินใจ) 
 4. ตามเปูาประสงค์ข้อที่ 4 (เป็นช่องทางการค้าสู่ภูมิภาคอินโดจีน)  
 จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้น  รัฐบาลควรให้ความส าคัญในเรื่องนโยบายความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และผลักดันให้เปิดจุดผ่านแดนเพ่ิมมากข้ึน 
 5. ประเด็นอ่ืน ๆ  
 5.1 การเป็นศูนย์กลางพลังงานในระดับสากล  ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจะต้องได้รับนโยบายจาก
รัฐบาลอย่างชัดเจน 
 5.2 ปรับปรุง/แก้ไขระเบียบ  ข้อบังคับของทางราชการที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานแบบ CEO 
 5.3 ให้อ านาจจังหวัดในการเลือกท่ีปรึกษาในด้านการด าเนินงานการบริหารงานแบบบูรณาการ 
 5.4 ให้ ก.พ. ทบทวนปรับเปลี่ยนต าแหน่งงาน (บุคลากร) ให้ตรงกับความต้องการของจังหวัด  
 5.5 พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ /แผนงาน ให้มีความรู้ความช านาญด้านเศรษฐกิจการแข่งขัน และ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.6 ให้มีการปรับเปลี่ยนเงินเดือนและสวัสดิการของข้าราชการ ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพและ
ความสามารถ 
แผนพัฒนาจังหวัดจันทบุร ี
 วิสัยทัศน์จังหวัดจันทบุรี  “ศูนย์กลางการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรคุณภาพ  ศูนย์กลางการค้าอัญ
มณีและเครื่องประดับชั้นเลิศ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชุมชน ประตูการค้าชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน” 
 เปูาประสงค์  
 1.  เพ่ือสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างให้ชาวจันทบุรีมีสุขภาวะที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
1.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและอ่ืน ๆที่
เกี่ยวข้อง 
2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ของการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานสากล 
3) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
สินค้าเกษตร 
5) สร้างเครื่อข่ายการค้าทั้งในและต่างประเทศ 
6) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และวิสาหกิจ
ชุมชน 



7) เสริมสร้างระบบการจัดการสินค้า การขนส่งและการ
กระจายสินค้า 

2. ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาด
ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

1) สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดด้านอัญ
มณีและเครื่องประดับ 
2) พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ านวนช่างฝีมืออัญมณีและ
เครื่องประดับ 
3) ยกระดับมาตรฐาน คุณภาพสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ 
4) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์รับรอง
คุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ 

3. อ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมระบบ
โครงข่ายบริการพื้นฐานเขตเศรษฐกิจชายแดน
ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกับประชาคม
อาเซี่ยน 

1) พัฒนาด่านชายแดนให้สามารถบริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐาน และ
ระบบโลจิสติกส์ของพ้ืนที่แนวชายแดน 
3) ส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือสร้างและขยายตลาดการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน และ
การค้าชายแดน 
4) พัฒนาผู้ประกอบการขับเคลื่อนสินค้าเพ่ือการส่งออกสู่
ประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์

4) สร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวโดยการ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานในระดับ
นานาชาติ  

1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการให้มี
ความหลากหลายและได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ และได้มาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ 
3) ยกระดับศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงรุกโดยมีการบูรณาการเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก 
4) ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีปริมาณและคุณภาพรองรับประชาคมอาเซี่ยน 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน (CBT Commumity – 
Based Tourism) 

5. ยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้าน
การศึกษา พัฒนาอาชีพและบริการสุขภาพ
เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

1) ส่งเสริมการศึกษารอบด้าน ให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพ
พร้อมสู่สากล 
2) เพ่ิมศักยภาพชุมชนด้านอาชีพและรายได้ในลักษณะของ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขยายผลจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3) ยกระดับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่เหมาะสมตาม
กลุ่มวัยและกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ 



4) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนโดยประชาชนมีส่วนร่วม 

1) ปกปูองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการเพ่ือให้พ้ืนที่ปุาไม้และแหล่งน้ ามีความ
หลากหลาย คงความอุดมสมบูรณ์ 
2) สร้างความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ิมศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยและของเสียจากแหล่งก าเนิดให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม ถูกต้อง และเป็นระบบ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจันทบุร ี
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุร ี

“จันทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่  มุ่งพัฒนาสู่สากลด้วยเทคโนโลยี  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวน  7  ด้าน  ประกอบด้วย 
 - ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 - ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 - ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 - ยุทธศาสตร์การด้านการจัดการบริหารขยะ   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ได้มาตรฐาน 

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. พัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร
และการบริโภคอุปโภค 

1. จ านวนโครงการและแหล่งน้ าที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

2. พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ าตามลุ่มน้ าที่ส าคัญ 

3. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งน้ า 

1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. พัฒนาและปรับปรุง
แหล่งน้ านอกลุ่มน้ า 

4. การเพ่ิมบริการด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ
อย่างทั่วถึง 

1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. พัฒนาและสนับสนุน
พ้ืนที่และบริการ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 



5. มีระบบการระบายน้ าที่ดีและได้
มาตรฐาน 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. ก่อสร้างและปรับปรุง
ระบบทางระบายน้ า 

6. จัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนให้เพียงพอ 

1. จ านวนอุปกรณ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. จัดหาปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์และ
เครื่องมือเครื่องใช้ 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม ยาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนคดีที่ลดลง 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. จัดให้มีระบบปูองกัน
ความปลอดภัยที่เหมาะสม
แต่ละพ้ืนที่ 

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น และสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความสงบ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนเครือข่ายที่มีการจัดตั้ง 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และสร้างความ
ร่วมมือในการรักษาความ
สงบ 

3. ประชาชนมีความรักสามัคคีและ
เคารพกฎหมายระเบียบและกติกา 

1. จ านวนโครงการและกลุ่มองค์กรที่ได้
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมการปองดองและ
สมานฉันท์ 
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบกติกา
ในการด าเนินชีวิตในสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนประชาชนที่เข้ามาร่วม
โครงการ/โครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์และปูองกันปัญหา
จากมลภาวะต่าง ๆ 

2. ปรับปรุงพัฒนาแหล่งธรรมชาติที่
เสื่อมโทรม 

1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. สร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติโดยการคืนความ
ชุ่มชื้นทั้งพ้ืนที่ปุาบก ปุาชาย
เลน รวมถึงการสร้างความ
สมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศน์
ทางทะเล 

3. จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มี
อากาศและธรรมชาติที่ดีมีความน่า

1. จ านวนโครงการและพ้ืนที่ที่
ด าเนินการ 

3. สร้างจิตส านึกการมีส่วน
ร่วมและปลูกฝังความมีจิต



อยู่ 2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ สาธารณะ 
4. ส่งเสริมการจัดท าและวางผังเมือง
ในเขตเมืองและพ้ืนที่ชนบท 

1. จ านวนโครงการทางด้านผังเมืองที่ได้
จัดท า 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. จัดระบบฝังเมืองที่ได้
มาตรฐาน 
5. จัดตั้งศูนย์บริการให้
ความรู้การจัดท าฝังเมือง 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. สร้างคุณภาพการศึกษา ศาสนา
และสาธารณสุข  

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และ
สาธารณสุข 

2. เพ่ิมการสร้างคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 

2. สนับสนุนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส 

3. สร้างและรวมกลุ่มองค์กร
ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

1. จ านวนโครงการและกลุ่มองค์กรที่ได้
ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
องค์กรประชาชนตามกลุ่ม
อาชีพและตามความสนใจ 

4. สร้างความเข้มแข็งและ
ความสามารถด้านการกีฬา 

1. จ านวนโครงการและผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการ
กีฬาประเภทต่าง ๆ ตาม
ความสนใจ 

5. การดูแลปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
ร้ายแรง 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
หรือองค์กรการกุศลให้มี
ค่าใช้จ่ายเพียงพอในการ
ดูแลรักษา 

6. เพ่ิมสถานที่นันทนาการและ
อุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพที่ดี 

1. จ านวนสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับ
พัฒนาสุขภาพ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
การปูองกันรักษาดูแลตัวเอง 

7. ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน 1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

7. พัฒนาสถานที่หรือพ้ืนที่
สาธารณะพร้อมอุปกรณ์
พัฒนาสุขภาพ 
8. ส่งเสริมการใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิต  

 
 
 
 



 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. การส่งเสริมและพัฒนาภาค
การเกษตรให้มีคุณภาพท้ังระบบ 

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การเกษตร เกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรทั้งระบบ 

2. ส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้า 
อัญมณี และเครื่องประดับ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

2. พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การผลิตสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับ 

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชนด้านต่าง ๆ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนและสนับสนุน
การค้าชายแดน 

4. สร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่
มีคุณภาพ 

1. จ านวนโครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
มีศักยภาพ รวมทั้งสินค้า 
บริการและบุคลากรให้มี
ความหลากหลายได้
มาตรฐานสากล 

5. มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี 1. จ านวนโครงการประชาสัมพันธ์ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

5. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านต่าง ๆ ด้วย
เทคโนโลยีใหม่ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 

6. สร้างความเชื่อมโยงของระบบ
การตลาดให้เป็นแหล่งระบายสินค้า
คุณภาพ 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

6. ส่งเสริมและฟ้ืนฟูระบบ
ตลาดท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมการตลาดท้องถิ่น
สู่ระบบตลาดโลก 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
แหล่งประวัติศาสตร์ 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. สร้างความยั่งยืนของ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

2. สร้างความนิยมสนใจในการศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

1. จ านวนประชาชนที่เข้ามาร่วม
โครงการ/โครงการที่ด าเนินการ 

2. การเผยแพร่ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 



และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ค้นหาและสร้างครูต้นแบบ
ทางด้านการศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. จ านวนครูต้นแบบที่ดี 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

3. ยกย่องเชิดชูให้ประกาศ
เกียรติคุณให้กับครูต้นแบบ
ทางด้านการศึกษา ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. สร้างสถานที่เก็บรวบรวมมรดก
ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

4. สร้างครูต้นแบบจากคน
รุ่นใหม่ 
5. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการจัดการบริหารขยะ 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
1. พัฒนาและปรับปรุงการก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 

1. จ านวนโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ 
2. จ านวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ 

1. ก่อสร้างสถานที่ก าจัด
ขยะและสิ่งปฏิกูล 
2. รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
การก าจัดขยะ 
3. การบริหารจัดการขยะ
ครบวงจรอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
  “ ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  รักษาประเพณีสิ่งแวดล้อม  การมีส่วนร่วมของทุกฝุาย  การ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  บริหารงานตามความต้องการโดยเน้นประชาคมต าบลเป็นหลัก ” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1) พันธกิจ ที่ 6 บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
  2) เปูาประสงค์ท่ี 1 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง  

        เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ หารายได้เสริม 
  

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
   - กองคลัง  
  4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  1) พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
  2) เปูาประสงค์ท่ี 4 การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
อย่างเพียงพอ 

        เปูาประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค์ 
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว มีระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่าง
เพียงพอ 

มีการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทาง
คมนาคมภายในต าบล 

  

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
   - กองช่าง  

4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร โลจิสติกส์ และผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต   
  1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต  
       ที ่4 การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
       ที ่5 จัดและบ ารุงสถานที่เพ่ือการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
       ที ่9 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
  2) เปูาประสงค์ท่ี 7 เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่
ครอบครัว 
          เปูาประสงค์ท่ี 8 ประชาชนเล่นกีฬา และสร้างความเป็นเลิศทางกีฬา 



      เปูาประสงค์ท่ี 10 ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและอนามัยอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

        เปาูประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว 

มีการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ประชาชนเล่นกีฬา และสร้างความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 

มีกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและ
อนามัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

การแพร่ระบาดของโรคติดต่อลดลง ประชาชนมี
ความรู้ในการปูองกันโรค และมีสุขภาพดีมากข้ึน 

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
   - ส านักปลัดเทศบาล  
   - กองการศึกษา  

4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
  1) พันธกิจ ที่ 2 การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
      พันธกิจที่ 10 สืบทอดศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  2) เปูาประสงค์ท่ี 2 ประชาชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
      เปูาประสงค์ท่ี 3 ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการ
สืบทอด 

        เปาูประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
ประชาชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา ครบทุกคน 

 ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอด 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
   - กองการศึกษา  
   - ส านักปลัดเทศบาล  

  4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภาพชิวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
  1) พันธกิจ ที่ 8  ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
      พันธกิจที่ 11  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2) เปูาประสงค์ท่ี 6  สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ  

       เปาูประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ 100 % 

  

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   
   - ส านักปลัดเทศบาล  

4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 6  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  1) พันธกิจ ที่ 12  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
  2) เปูาประสงค์ท่ี 9  แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน  

       เปาูประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามและมี
นักท่องเที่ยวมากข้ึน 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

  

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
   - ส านักปลัดเทศบาล  

  4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซ่ียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  
  1) พันธกิจ ที่ 1  พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต  
      พันธกิจ ที่  7  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความ
โปร่งใสในการบริหารงาน 
  2) เปูาประสงค์ท่ี 5  ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ  
      เปูาประสงค์ท่ี 11  มีระบบจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

       เปาูประสงค์  ตัวชี้วัดเปูาประสงค ์
ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

  3) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
   - ส านักปลัดเทศบาล  
   - กองคลัง 
   - กองช่าง  
   - กองการศึกษา   



4) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 
   - ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1) พัฒนาบุคลากรและประชาชนในด้านคุณภาพชีวิต 
  2) การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  
  3) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
  4) การปูองกันและระงับโรคติดต่อ  
   5) จัดและบ ารุงรักษาสถานที่เพ่ือการกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ  และสวนสาธารณะ  
  6) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
  7) สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  มีความโปร่งใสในการ
บริหารงาน 
  8) ก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย  
  9) ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  
  10) สืบทอดศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  11) บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  12) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  เปูาหมายหรือเปูาประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 
  1) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
  2) ประชาชนได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  3) ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอด  
  4) การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างเพียงพอ  
  5) ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพ  
  6) สิ่งแวดล้อมปราศจากมลพิษ  
  7) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม  
  8) ประชาชนเล่นกีฬา  และสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา  
  9) แหล่งท่องเที่ยวมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน  
  10) ประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและอนามัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
  11) มีระบบจัดเก็บภาษีท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์  ( Positioning ) ของเทศบาลต าบลหนองตาคง 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ  และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน  ในการน ามาเป็น
แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ชัดเจน  จะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ท้องถิ่นให้เข้มแข็งข้ึน  เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบ จากสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคม เศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ  ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลหนองตาคงจึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (  Positioning ) 
คือ  เป็นเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม เพื่อให้ชุมชนมี
รากฐานที่เข้มแข็ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ด้านการบริหาร 
 จุดแข็ง   
 เทศบาลต าบลหนองตาคง  บริหารงานโดยใช้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิ
บาล  ดังนี้ 
 - หลักนิติธรรม  คือ การใช้กฎ ระเบียบ ที่เป็นธรรม 
 - หลักคุณธรรม  คือ การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม  
 - หลักความโปร่งใส  คือ การท างานโปร่งใส  ตรวจสอบได้  
 - หลักการมีส่วนร่วม  คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความคิดเห็น  
 - หลักความรับผิดชอบ  คือ ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ยอมรับในผลการกระท าของตน  
 - หลักความคุ้มค่า  คือ บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด  
และพัฒนาระบบงานเพื่อตอบสนองการบริการประชาชนโดยจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบริการประชาชนให้
ได้รับความสะดวกยิ่งข้ึน  มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 จุดอ่อน 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง  เป็นเทศบาลขนาดเล็กซึ่งมีงบประมาณจ านวนจ ากัด    แต่มีภาระกิจงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่จ านวนมาก  และได้รับการถ่ายโอนภาระกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ มา
เป็นจ านวนมาก  มีพ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบที่กว้างใหญ่  คือเป็นต าบลขนาดใหญ่  การพัฒนาบางครั้งจึงอาจ
ไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง และไม่สามารถท าโครงการขนาดใหญ่ที่ใช้งบประมาณจ านวนมากได้ 
 โอกาส 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง  ต้องจัดท าโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กรมชลประทาน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีงบประมาณมากกว่า  ซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนงบประมาณจะได้เป็นโครงการขนาดใหญ่  ซึ่งใช้
งบประมาณจ านวนมาก โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  เช่น 
โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
 อุปสรรค   
 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ  บางครั้งไม่อาจก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ได้  และบางครั้งก็อาจไม่ได้รับการสนับสนุน ซึ่งบางครั้งพี่น้องประชาชนอาจไม่เข้าใจ  และถ้าประชาชนมีทัศนะ
คติท่ีไม่ดีต่อเทศบาล  ก็จะเป็นปัญหาในการพัฒนาต่อไป 
 - ด้านการเงินการคลัง  
 จุดแข็ง 



 มีระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจนในการจัดเก็บภาษี  ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  มีการบริหารโดยมุ่งเน้นผลงาน
ความคุ้มค่า  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
 จุดอ่อน 
 ขาดการประชาสัมพันธ์  มีลูกหนี้ที่ยังค้างช าระภาษีอีกมาก  ผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจ
ระเบียบในการจัดเก็บภาษ ี ไม่มีระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 โอกาส 
 เทศบาลให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  และนอกเวลาราชการ  ท าให้มีความใกล้ชิดกับประชาชน 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร 
 
 

อุปสรรค  
 เจ้าของที่ดินบางกลุ่มไม่อยู่ในพื้นท่ี  บางคนที่อยู่ในพื้นท่ีก็ไม่ให้ความร่วมมือในการช าระภาษีบ ารุง
ท้องที่  และภาษีโรงเรือน รวมทั้งภาษีอ่ืน ๆ  ท าให้การจัดเก็บไม่เป็นไปตามเปูา  
 - ด้านเศรษฐกิจ 
 จุดแข็ง 
 ต าบลหนองตาคงมีพืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  คือ ล าไย สามารถ
จ าหน่ายได้ราคาดีและมีผลผลิตตลอดทั้งปี เป็นล าไยที่มีคุณภาพ  มีโรงงานรับซื้อล าไยในพื้นที่จ านวนมาก   
เพ่ือส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน  เวียดนาม  ท าให้ไม่มีผลผลิตตกค้าง และสามารถขายได้
ราคาดีตั้งแต่ผลผลิตยังไม่ได้เก็บเก่ียว ท าให้เศรษฐกิจในพ้ืนที่ค่อนข้างดี 
 จุดอ่อน 
 ต าบลหนองตาคงเป็นต าบลที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา  จึงมีการใช้แรงงานต่างด้าวใน
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจ านวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นล าไย  หรืองานประเภทใช้แรงงานต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นการแย่ง
งานของคนในพื้นที่ ถ้าใครไม่ได้ท าสวนล าไยก็ต้องไปหางานท าในตัวเมือง หรือตามจังหวัดต่าง ๆ  
 โอกาส 
 การที่ในพ้ืนที่มีเศรษฐกิจที่ดี  การพัฒนา  ความเจริญต่าง ๆ ก็จะตามมาท าให้คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น 
 อุปสรรค 
 ยังไม่มีการรวมตัวกันในรูปแบบสหกรณ์  จึงท าให้บางครั้งถูกกดราคาผลผลิตและมีการฮ้ัวราคาของ
ผู้รับซื้อซึ่งเป็นพ่อค้าคนกลาง  และบางครั้งผลผลิตที่ได้อาจไม่มีคุณภาพ  หรือไม่ได้ผลผลิตตามท่ีคาดไว้
เนื่องจากขาดน้ า  และปัญหาภัยแล้ง การแพร่ระบาดของโรคและแมลง 
 - ด้านการพัฒนาสังคม 
 จุดแข็ง   
 ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง  ประชาชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี เป็นสังคมที่มีความ
สงบสุข เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในพื้นที่มี
สถานีต ารวจและหน่วยงานของทหารหลายหน่วยงาน  ท าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 จุดอ่อน 
 เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ติดแนวชายแดนประเทศกัมพูชา  และมีการใช้แรงงานชาวกัมพูชาจ านวนมาก  ซึ่ง
ส่วนมากไม่มีระเบียบวินัย จึงอาจท าให้สังคมไม่น่าอยู่ เช่น การทิ้งขยะตามท่ีสาธารณะ  แม่น้ าล าคลอง และ
บางครั้งภาษาก็เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร 

โอกาส  
 ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน สร้างความปลอดภัยในชุมชน 
 อุปสรรค 



 เป็นสังคมเมืองมากขึ้น และยังมีปัญหายาเสพติด และแหล่งอบายมุก 
 - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 จุดแข็ง   
 เทศบาลต าบลหนองตาคงมีถนนลาดยางตัดผ่านกลางต าบล  ท าให้มีความสะดวกในการเดินทาง  มี
ไฟฟูา  น้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน  

จุดอ่อน  
 เป็นต าบลขนาดใหญ่ยังมีถนนลูกรังที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหลายสาย  ระบบสาธารณูปโภคไฟฟูายังมี
ไม่ครบทุกครัวเรือน  ระบบน้ าประปาบางหมู่บ้านก าลังผลิตไม่เพียงพอ 
 
 
 โอกาส 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายของท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 อุปสรรค 
 เป็นเทศบาลขนาดเล็กงบประมาณมีน้อย ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 จุดแข็ง   
 ต าบลหนองตาคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ประชาชนส่วนใหญ่รักถิ่นก าเนิด และมีวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น 
 จุดอ่อน 
 ประชาชนบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยังไม่มีการบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบ 
 โอกาส 
 ในปัจจุบันการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและมีการรณรงค์สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติยังไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการบุก
รุกท าลายปุาของคนบางกลุ่ม การบ าบัดน้ าเสียในชุมชนยังไม่มีประสิทธิภาพ มีผู้เห็นแก่ตัวและมักง่ายปล่อยน้ า
เสียลงคลองสาธารณะ 
 - ด้านการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 จุดแข็ง   
 มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาล 4 ศูนย์  ท าให้เด็กเล็กมีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ต่อไป  มีโรงเรียนประถม 7  โรงเรียน   มีโรงเรียนมัธยม 1  โรงเรียน 
 จุดอ่อน 
 ขาดแคลนครูผู้สอน  และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน 
 โอกาส  
 มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ  เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา  การ
เรียนการสอน  และอุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 
 อุปสรรค 
 ปัจจุบันกฎหมาย หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความ
ชัดเจน  จึงท าให้ไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 - ด้านการสาธารณสุข 



 จุดแข็ง  
 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 3 แห่ง  และยังมีชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนทุกหมู่บ้าน และมีกองทุน สปสช.ที่ดูแลโดยเฉพาะงาน
ด้านสาธารณสุข  การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 

จุดอ่อน  
 มีแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่จ านวนมากอาจน าพาโรคติดต่อเข้ามาในพ้ืนที่ซึ่งยากต่อการควบคุม อีกท้ัง
ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้และความตระหนักในเรื่องของการรักษาสุขภาพ 
 โอกาส 
 หน่วยงานด้านสาธารณสุข  และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 อุปสรรค 
 เป็นเขตพ้ืนที่ชายแดนมีแรงงานต่างด้าวในพื้นท่ีจ านวนมาก  ยังไม่มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
และยังไม่มีการตรวจคัดกรองโรคก่อนรับเข้าท างาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

************* 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่         ยทุธศาสตร ์        ดา้น    แผนงาน    หน่วยงาน   
รับผิดชอบหลัก 

   หน่วยงาน                
   สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป กองคลัง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3. การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

- บริการชุมชน
และสังคม 
- บริหารทั่วไป 
- การ
ด าเนินงานอื่น 

1. สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2. รักษาความ
สงบภายใน 
3. สาธารณสุข 
4. สังคม
สงเคราะห์ 
5. งบกลาง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

งานพัฒนา
ชุมชน 
งานปูองกัน ฯ 
งานสาธารณสุข 

4. การพัฒนาด้านการศึกษา บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา กองการศึกษา ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการ
เศรษฐกิจ 

แผนงานเกษตร ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองช่าง 

6. การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

บริการชุมชน
และสังคม 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองช่าง 

7. การพัฒนาด้านการบริหาร บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป ส านัก
ปลัดเทศบาล 

กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

************* 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3พ.ศ. 2561 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  มีรายละเอียดดังนี้ 
 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) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5  คะแนน  
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5  คะแนน  
  (8) แผนงาน  5  คะแนน  
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5  คะแนน  
  (10) ผลผลิต/โครงการ  5  คะแนน  
  คะแนนรวม  100  คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ  80 (80 คะแนน)  
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมิน ผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10  คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  คะแนน  
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน  
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10  คะแนน  
  2.5 โครงการพัฒนา  60  คะแนน  ประกอบด้วย  
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  คะแนน  
   (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  คะแนน  
   (3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  5  คะแนน 



   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 คะแนน  
   (5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 คะแนน  
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ  5 คะแนน 
   (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน  
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
   (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด ( KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  5 คะแนน 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 คะแนน  
   คะแนนรวม  100 คะแนน  เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80  (80 คะแนน)  
 3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเด็นการพิจารณา 
 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 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
  3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
  3.8 แผนงาน (5)  
  3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
  3.10 ผลผลิต/โครงการ (5)  รวมคะแนน  100  คะแนน  
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง ใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแปรวัดผลในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปนี้ในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือการติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร  
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ( Performance Indication) 
 (2) แบบบัตรคะแนน ( Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan  , Norton 



 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel(RF)) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล ( Logical Model) 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน ( Process Performance Measuament System (PPMS)) 
 (6) แบบการประเมินผลโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 
Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง ( Risk Assessment Model) 
 (10) แบบประเมินตนเอง ( Self-Assessment Model) 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1)-(10) หรือเป็น
แบบผสมก็ได้ 
 เชิงปริมาณ ( Quantity) เชิงคุณภาพ ( Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย ( Cost) เวลา ( Time) 
เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร  
 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ ( Key Performance Indicator : KPls) 
 ผลกระทบ ( Impact) 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
  ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือองค์กร
ภาคเอกชน จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก 4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง ( Political Environment) 
  2.) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ( Economic Environment) 
  3.) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม ( Social Environment) และ 
  4.) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ ๆ ( Technology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
พัฒนา เติบโต อยู่รอด 
 
 
 
 
 
 
  จากแผนภาพ เทศบาลต าบลหนองตาคงมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 4 ประการ ดังที่กล่าว
มาแล้ว เพื่อให้องค์กรพัฒนาเติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องวิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 
  1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
การเมืองระดับชาติ และการเมืองในระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้น ยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้
เป็นหลายประเภท เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้อง
มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยราษฎรในหมู่บ้านนั้น ๆ เป็นต้น 
  ในสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และผลการวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ 
ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติ เพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น  
  ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติ ซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
ปฏิบัติงานในเทศบาล จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายของรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหาร
จัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเอง ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุาย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับ ทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต. 
และระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่
ทางตรงก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นความพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่น ให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ 
ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการของคนในท้องถิ่น ก็ต้องเป็น

สังคม 
     (Social) 

องค์กร 
          (Organization) 

            

วิทยาการ 
        (Technology) 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
 

(Economic) 



หน้าที่ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chang Agent) อย่างแท้จริง 
  2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  เมื่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้น เป็นสาเหตุของปัญหา
อ่ืนๆ ที่กระทบต่อ อปท.ตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่น ๆ จาก อปท.เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร 
  อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท.เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชน จะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยาย ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่
ตลอดเวลาของประชาชน เป็นต้น 
  ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง
แห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ความเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท.ควรให้ความสนใจ ที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 
  3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Enviromment) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ
พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บาง
พ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนคริสต์ หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติย
ภูมิ (ชุมชนเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาด
ความร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่าง ๆ มากมาย เป็นต้น 
  สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสิน ก าหนด
นโยบายตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรในเทศบาลจึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือน ๆ กันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้านและไม่ต่อต้าน อยู่คู่
กับสังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
  4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
  ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ การฝึกอบรมการจัดท าเวปไซต์
องค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเวปไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ
เกียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่าน
ช่องทางการสารบรรณอิเลคทรอนิคส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ
กรมส่งเสริม ฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 



 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 เทศบาลต าบลหนองตาคง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์พัฒนาต่าง 
ๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
 - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
 - แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาลทั่วประเทศ  
 - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.  
 2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ เทศบาล 
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่าง ๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอ
ไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
 Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ 
วันนั้น จะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC 
เป็นไปคือ 
 1. การเป็นตลาดและฐานผลิตเดียวกัน  
 2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
 3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
 4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 จากการที่เทศบาลต าบลหนองตาคง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาลต าบลหนองตาคง ใน
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
 
 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลต าบลหนองตาคง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับ
การหลั่งไหลเข้ามาของประชากรเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการอื่นใด การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทศบาลต าบลหนองตาคง ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุา
ฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกท้ังอาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึน จากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น  
  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก และโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืช และโรคระบาดสัตว์  
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
  การศึกษา ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศ
อ่ืน ๆ ในอาเซ่ียน ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองตาคงจึงส่งเสริมให้มีการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพ่ิมมาก
ขึ้น พร้อมทั้งเร่งรัดพัฒนาให้บุคลากร ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน  
  ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแผ่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสู่ประเทศไทย
มากขึ้น เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีผลกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่
แตกต่างกัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็น
ต้น 
  วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซ่ียน ( ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) 
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันท์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์ 
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซี่ยน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตร
ให้แก่ชาวมุสลิม ถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 
 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้
ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้น ทั้ง
โดยตั้งใจและไม่รู้กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ปุา ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทย และ



ชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร ท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างชาติ แล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ส่วนสาเหตุจาก
ชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  
 
 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  
  การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่าง ๆ ซื่อเก่ียวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จ าต้องพัฒนาดารใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  



 
ส่วนที่ 3 การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 2561 - 2565 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

2 15,000  2 15,000  2 15,000  2 15,000  2 15,000 10 75,000 

รวม  2 15,000 2  15,000 2  15,000 2  15,000 2  15,000   10 75,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

59  

 
 

38,455,500 

 
 

91 

 
 

44,655,200 

 
 

58 

 
 

42,216,000 

 
 

32 

 
 
52,590,000 

 
 

24 

 
 

22,480,000 

 
 
264 

 
 
200,396,700 

รวม  59 38,455,500  91 44,655,200  58 42,216,000 32 52,590,000  24 22,480,000 264 200,396,700 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
 

9 
 

10 
8 
9 
 

5 
3 

 
 

305,000 
 

3,850,000 
460,000 
790,000 

 
225,000 
10,932,000 

 
 

10 
 

5 
11 
8 
 

5 
3 

 
 

345,000 
 

250,000 
600,000 
590,000 

 
225,000 
10,932,000 

 
 

18 
 

15 
16 
8 
 

5 
3 

 
 

520,000 
 

5,650,000 
925,000 
590,000 

 
225,000 
10,932,000 

 
 

17 
 

10 
16 
7 
 

5 
3 

 
 
510,000 
 
2,005,000 
740,000 
490,000 
 
225,000 
10,932,000 

 
 

16 
 

8 
10 
4 
 

2 
1 

 
 

470,000 
 

1,050,000 
565,000 
430,000 

 
210,000 
240,000 

 
 
70 
 
48 
61 
36 
 
22 
13 

 
 
2,150,000 
 
12,805,000 
3,290,000 
2,890,000 
 
1,110,000 
43,968,000 

 รวม 44  16,562,000 42 12,942,000 65 18,842,000 58 14,902,000 41 2,965,000 250 66,213,000 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2565 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 
ยุทธศาสตร ์

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

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท)  

จํานวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท)  

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 
13 

 
535,000 

 
16 

 
745,000 

 
16 

 
685,000 

 
15 

 
645,000 

 
12 

 
465,000 

 
72 

 
3,075,000 

รวม 13  535,000  16  745,000 16  685,000   15 645,000  12  465,000 72 3,075,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานเกษตร 

 
4 

 
170,000 

 
4  

 
170,000 

 
4 

 
170,000  

 
4 

 
170,000  

 
4  

 
170,000 

 
20 

 
850,000 

รวม 4  170,000 4 170,000  4  170,000  4  170,000  4 170,000 20 850,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 
6.1) งานวิชาการและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

2 

 
 
 

80,000 

 
 
 

10 

 
 
 

400,000 
รวม             
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
7.3 แผนงานบริหารทัวไป งานบริหารคลัง 

 
5 
5 
3 

 
415,000 
1,720,000 
95,000 

 
5 
5 
3 

 
415,000 
2,020,000 
95,000 

 
6 
6 
3 

 
1,115,000 
2,520,000 
95,000 

 
6 
5 
3 

 
1,115,000 
2,020,000 
95,000 

 
4 
5 
3 

 
315,000 
2,020,000 
95,000 

 
26 
26 
15 

 
3,375,000 
10,300,000 
475,000 

รวม 13 2,230,000 13 2,530,000 15 3,730,000 14 3,230,000 12 2,430,000 67 14,150,000 

รวม 137 58,047,500 170 61,137,200 162 65,738,000 127 71,632,000 97 28,605,000 693 285,159,700 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
                     

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ 5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
 

1. โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม 

เพื่อจ้างนักเรียน 
นักศึกษาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดเทอม 

มีการจ้างนักเรียน 
นักศึกษามาปฏิบัติงาน
ในช่วงปิดเทอม 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

มีการจ้างเด็ก
นักเรียนมา
ปฏิบัติงานช่วง
ปิดเทอม 

เด็กนักเรียนมี
รายได้ในช่วงปิด
เทอม 

กองคลัง 

2. โครงการฝึกอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้ว่าง 
งานภายในตําบล 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ว่างงาน ภายใน
ตําบล จํานวน 20 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ประชาชนผู้ที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมี
อาชีพ มีงานทํา 
มีรายได ้

สํานักปลัด 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

1. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยข้างวัดบ้านโพธ์ิ ซอย 4  
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอยข้าง
วัดบ้านโพธ์ิ หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750  
ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ทางเข้าฝาย หมู่ที่ 2บ้านจางวาง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทางลงฝาย 
หมู่ที่ 2 บ้านจางวาง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750  
ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4            
บ้านคลองบอน 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1,5,  
หมู่ที่ 4บ้านคลองบอน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
              แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายโค้งพัฒนา ซอย 1  หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โค้งพัฒนาหมู่ที่ 6 บ้าน
แปลง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนน
คมนาคมได้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 6 ข้างโรงเรียนบ้านคลองคต 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมรางระบายน้ํา
บริเวณซอย 6  
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

 500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนน
คมนาคมได้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดคลองคต หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยข้างวัดคลองคต หมู่
ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนน
คมนาคมได้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสวนยาง หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสวนยางคลองคต 
หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนน
คมนาคมได้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอย 4  หมู่ที่ 8  
บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 4  
บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

9. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอย 4  หมู่ที่ 9  
บ้านแสมด 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายซอย 4  
บ้านแสมด หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

10. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอยเข้าเมรุ หมู่ที่ 1 
บ้านโพธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่1  
มีถนนท่ีดี สําหรับใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนน(คสล.) กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 ม. 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม.ตามแบบ
มาตรฐาน 

 400,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

11. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 3 
บ้านนาสนาดก ์

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่3  
มีถนนท่ีดี สําหรับใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนน(คสล.) กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 ม. 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม.ตามแบบ
มาตรฐาน 

 400,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอยหน้าสถานีตํารวจบ้าน
แปลง 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่6  
มีถนนท่ีดี สําหรับใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนน (คสล.) กว้าง 5 เมตร 
ยาว 120 เมตร หนา  
0.15 ม. 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
600 ตร.ม.ตามแบบ
มาตรฐาน 

 400,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 13. 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอย 1 หมู่ที่ 8 
บ้านคลองเร่ว 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่8  
มีถนนท่ีดี สําหรับใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

  400,000   จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

14. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 
บ้านแสมด 

เพื่อให้ประชาชน หมู่ที่9  
มีถนนท่ีดี สําหรับใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กตามแบบมาตรฐาน 

  400,000   จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีถนน
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

15. ก่อสร้างสวนสุขภาพรอบ
สระน้ําบ้านโพธ์ิ หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างสวนสุขภาพ
บริเวณรอบสระน้ําบ้าน
โพธิ์ หมู่ที่ 1 

ก่อสร้างสวนสุขภาพให้
ประชาชนสามารถใช้ออก
กําลังกาย บริเวณรอบสระ
น้ําบ้านโพธ์ิ 

 300,000 300,000   จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมสีวน
สุขภาพใช้
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 16. โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในตําบล
หนองตาคง 

เพื่อซ่อมแซมถนน
คอนกรีตภายในตําบล
หนองตาคง 

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กท่ีชํารุดภายใน
ตําบล ให ้
สามารถใช้งานได้ดี 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

17.  ซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ชํารุดภายในตําบล 

เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง
ที่ชํารุดภายในตําบล 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่
ชํารุดภายในตําบลให้ใช้งาน
ได้ดี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 18. ซ่อมแซมถนนลาดยาง  
สายคลองบอน-เขาแก้ว 

เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายคลองบอน-เขาแก้ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย
คลองบอน-เขาแก้ว  ให้มี
สภาพใช้งานได้ดี ตามแบบ
มาตรฐาน 

  400,000   จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

19. โครงการขยายสะพาน    
คลองบอน-เขาแก้ว 

เพื่อขยายสะพานบริเวณ 
ถนนสาย 
คลองบอน-เขาแก้ว 

ขยายสะพานบริเวณ ถนน
สายคลองบอน-เขาแก้ว 
จํานวน 1 จุด 

  300,000   จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สะพานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

20. โครงการท่อลอดเหลี่ยม
ข้าม 
คลองพระพุทธ หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างท่อลอด 
เหลี่ยมข้ามคลองพระพุทธ 
หมู่ที่ 9 

ท่อลอดเหลี่ยมข้ามคลอง
พระพุทธ บริเวณหมูที่ 9 
บ้านแสมด  จํานวน 1 จุด 

  300,000   จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สะพานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายภายในหมู่บ้านจางวาง  
หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้านจางวาง หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22. ก่อสร้างถนน คสล.สายโค้ง
พัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ซอย 1 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 201 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

23. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
ซอย 6 หมู่ที่ 7        
บ้านคลองคต 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสาย ซอย 6  
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 199 เมตร หนา 0.15 
เมตรและวางท่อระบายน้ํา 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร ตามแบบ ทต.
หนองตาคง 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายบ้านคลองเร่ว ซอย 4  
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายภายใน
หมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 161 
เมตรหนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

25. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย 2  
หมู่ที่ 1 บ้านโพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

26. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
ถนนภายในหมู่บ้าน
นาสนาดก ์
ซอย 7 หมู่ที่ 3  

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50ม. 
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
บ้านคลองบอน ซอย 9 หมู่ที่ 
4 บ้านคลองบอน 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50ม. 
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

28. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50ม. 
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

 
500,000 

    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

29. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
ภายในหมู่บ้านแสมด หมู่ที่ 9
บ้านแสมด 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม.  
ลึกเฉลี่ย 0.50ม. 
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

 500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30. ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
ภายในหมู่บ้านซับมงคล  
หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 199.00 ม. 
 ลึกเฉลี่ย 0.50ม. 
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

500,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31.  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในตําบล 

เพื่อก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในตําบล 

ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
ตําบลหนองตาคง ให้มี
สภาพใช้งานได้ด ี
รายละเอียดตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

32.  โครงการวางท่อระบายน้ํา 
รางระบายน้ําภายในตําบล 
 

เพื่อวางท่อระบายน้ําหรือ
รางระบายน้ําภายในตําบล 

 วางท่อระบายน้ํา ราง
ระบายน้ํา เพ่ือระบายน้ําท่ี
ท่วมขังภายในตําบล 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

33. โครงการก่อสร้างรั้วอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อก่อสร้างรั้วอาคาร
สํานักงาน 

ก่อสร้างรั้วอาคาร
สํานักงาน ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

มีรั้วกําแพง
เทศบาล 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34. ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายซับตาเมา – ยุทธศาสตร ์

เพื่อก่อสร้างถนน 
หินคลุก 
สายซับตาเมา – 
ยุทธศาสตร ์

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
2,920 ม. หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบ ทต.หนองตาคง 

 
2,300,000 

    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

35. ก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายยุทธศาสตร์ – เข้าบ่อ
ขยะ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
หินคลุก 
สายยุทธศาสตร์  
เข้าบ่อขยะ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,600 ม. หนาเฉลี่ย  
0.15 ม. รายละเอียดตาม
แบบ ทต.หนองตาคง 

1,270,000     จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36. ก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณ
รอบอาคารสํานักงานเทศบาล 

เพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต
รอบอาคารสํานักงาน 

ก่อสร้างลานคอนกรีต 
บริเวณรอบอาคาร
สํานักงานเทศบาล ตาม
แบบเทศบาลตําบลหนอง
ตาคง 

1,000,000   1,000,000   จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
บริเวณกลุ่มเขาแหลม  
หมู่ที่ 10 
บ้านซับมงคล 

เพื่อก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บริเวณกลุ่ม 
เขาแหลม 
หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง บริเวณ
กลุ่มเขาแหลม หมู่ที่ 10  
บ้านซับมงคล 

1,500,000     จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่อการ
อุปโภค-
บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายเข้าเมรุ หมู่ที่ 1  
บ้านโพธ์ิ 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
เข้าเมร หมู่ที่ 1 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 134 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

39. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายซอยหนุ่มเจริญ   
หมู่ที่ 2 
บ้านจางวาง 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนาสนาดก์เก่า ซอย
หนุ่มเจริญ หมู่ที่ 2 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาด กว้าง 4 เมตร  
ยาว 134 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40. ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ซอย 5 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก ์

1.เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ํา 
2.เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ําใช้ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 117 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.  
พร้อมฝาปิด คสล.  
และปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําใช้ 
ระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายคลองบอน ซอย 5  
หมู่ที่ 4  
บ้านคลองบอน 

1. เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านคลองบอน ซอย 5 
หมู่ที่ 4 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาด กว้าง 5 เมตร  
ยาว 108 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

42. ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายซับตาเมา 
ซอย 6 หมู่ที่ 5  
บ้านซับตาเมา 

1.เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สายซอย 6  
หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 108 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

43. ก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็กสายซอยบ้านนา   
หมู่ที่ 6  
บ้านแปลง 

1.เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สายซอย   
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาดกว้าง 4 เมตร  
ยาว 153 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 397,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

44. ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 
สายคลองคต ซอย 1 
 หมู่ที่ 7        
บ้านคลองคต 

1.เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สาย สายซอย 1  
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีมีมาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 108 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 
(ตามแบบ ทต.หนองตาคง) 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูา
ส่องสว่างสนามกีฬา
ภายในหมู่บ้านคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8  

1.เพื่อติดตั้งและขยายเขต
ไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน
คลองเร่ว หมู่ที่ 8 
2.เพื่อให้มีสถานท่ีจัดกิจกรรม
ภายในหมู่บ้าน  

ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาส่อง
สว่างสนามกีฬา ภายใน
หมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8  
ตามแบบเทศบาลตําบลหนอง
ตาคง 

 300,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมไีฟ
ส่องสว่างจัด
กิจกรรมต่าง ๆ
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

46. ซ่อมบํารุงเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้านคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8 

1.เพื่อซ่อมบํารุงเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้านคลองเร่ว  
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้านมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ซ่อมบํารุงเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 
ตามแบบเทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

 50,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

การ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ใน
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

กองช่าง 

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สายบ้านแสมด ซอย 4 
หมู่ที่ 9  
 

1. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านแสมด 
ซอย 4 หมู่ที่ 9 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้คมนาคม 

ก่อสร้างถนน (คสล.) 
ขนาด กว้าง 5 เมตร  
ยาว 108 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
พร้อมปูายโครงการ 

 350,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

48. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.  
ซอย 4  หมู่ที่ 10  
บ้านซับมงคล 

1.เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 10 
2.เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ําใช้ระบายน้ําไม่ให ้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด กว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 100 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. 
พร้อมฝาปิด คสล. 
พร้อมปูายโครงการ 

 300,000    จํานวน
ประชาชน
ท่ีได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําใช้
ระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49. ก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในตําบล 
 

1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในตําบล 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดีตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง 
 

 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

50. ก่อสร้างและซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ํา รางระบายน้ํา
ภายในตําบล 

1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซม
ท่อระบายน้ําภายในตําบล 
2. เพื่อให้ประชาชนมีท่อ
ระบายน้ําที่ดีมีมาตรฐานใช้
งานได้สะดวก 

ก่อสร้าง ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา
ภายในตําบลให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดี ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง 

 1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมที่อ
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้
ระบายน้ําได ้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

51. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
แปลงน้อย-เกษตรไท หมู่
ที่ 1 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
แปลงน้อย-เกษตรไทย 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายแปลง
น้อย-เกษตรไทย ขนาดกว้าง 4 
ม.ยาว 550 ม.พร้อมบดอัด
ลูกรัง 10 เซนติเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 52,900    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

52. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านโพธ์ิ ซอย 1 หมู่ที่ 1 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านโพธ์ิ ซอย 1 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ
ซอย 1 ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 2,690 ม.พร้อมบดอัด
ลูกรัง 10 เซนติเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 255,500    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านโพธ์ิ คลองพระพุทธ  
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านโพธ์ิ คลองพระพุทธ 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโพธ์ิ 
คลองพระพุทธ ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 1,275 ม.พร้อมบดอัด
ลูกรัง 10 เซนติเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 119,000    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

54. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านแปลง คลองขนุน 
หมู่ที่ 1 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านแปลง คลองขนุน 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้าน
แปลงคลองขนุน ขนาดกว้าง 4 
ม. 
ยาว 850 ม.พร้อมบดอัดลูกรัง 
10 เซนติเมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

 72,500    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมที่อ
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้
ระบายน้ําได ้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

55. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายหาดละมุง 
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายหาดละมุง 
2.เพื่อให้ประชาชนมีราง
ระบายน้ําใช้ระบายน้ําไม่ให้
ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 100 ม. 
ลึก  0.50 ม. ตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

 300,000    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

56. ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ภายในหมู่บ้านจางวาง 
หมู่ที่ 2 

1.เพื่อขยายผิวจราจรถนน 
คสล.สายภายในหมู่บ้าน
จางวาง หมู่ที่ 2 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ขยายผิวจราจรถนน คสล. ถนน
ภายในหมู่บ้านจางวาง หมู่ที่ 2 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 297.75 
ตารางเมตร หนา 0.15 ม.ตาม
แบบ ทต.หนองตาคง 

 200,000    จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ภายในหมู่บ้านนาสนาดก ์
หมู่ที่ 3 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้านนาสนาดก ์
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลง
หินคลุก บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 
4 ม. 
ยาว 923 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

58. ซ่อมบํารุงหอกระจายข่าว 
และปรับปรุงเสียงตาม
สาย บ้านคลองบอน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงหอ
กระจายข่าว บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 

ซ่อมแซมและปรับปรุงหอ
กระจายข่าว บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 ตามแบบ ทต.หนอง
ตาคง 

 350,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

การ 
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมีประ
สิทธภาพมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

59. ขยายท่อลอดเหลี่ยม สาย
คลองบอน-เขาแก้ว  
หมู่ที่ 4 

1.เพื่อขยายท่อลอดเหลี่ยม
สายคลองบอน เขาแก้ว 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ขยายท่อลอดเหลี่ยม ขนาดกว้าง 
1.80 ม.สูง 3 ม. ความยาวจาก
เดิมข้างละ 1 เมตร จํานวน 2 
ช่อง ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 410,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

60. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 161 
ม.ลึก 0.50 ม.ตามแบบ ทต.
หนองตาคง 

 483,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61. ซ่อมแซมฝายน้ําล้นคลอง
บอน หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 

1.เพื่อซ่อมแซมฝายน้ําล้น
คลองบอน หมู่ที่ 6 
2.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
กักเก็บนํ้า 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้นโดยการเท
คอนกรีตสันฝาย  
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 19 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 48,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ฝายน้ําล้นใช้
กักเก็บนํ้าอย่าง
มี 
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

62. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ซอยลงคลองหมู่บ้าน
แปลง หมู่ที่ 6 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ซอยลงคลอง หมู่บ้านแปลง 

ซ่อมแซมถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 356 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 320,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

63. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้านแปลงน้อย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ภายในหมู่บ้านแปลงน้อย 

ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริม
ผิวถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 237 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 210,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

64. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน – 
บ้านตาคร 
หมู่บ้านแปลงน้อย 
หมู่ที่ 6 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน-บ้านตาคร
ภายในหมู่บ้านแปลงน้อย 

ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริม
ผิวถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม.
ยาว 216 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 190,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายซอยศาล
พระภูมิหมู่บ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม. 
ยาว 35 ม.ลึก 0.50 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  105,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

66. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้านคลองคต หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
107.50 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  316,900    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

67. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
บ้านคลองคต ซอย 15 
หมู่ที่ 7 

1.เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
ภายในหมู่บ้านคลองคต 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลง
หินคลุก บดอัดแน่น  
ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 323 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 174,800    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

68. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายข้างศาลา
ประชาคม บ้านคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ยาว 166 ม.ลึก0.50 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 498,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายภายใน
หมู่บ้านแสมดหมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ยาว 162 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

70. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
ซอย 2หมู่บ้านซับมงคล 
หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. 
ซอย 2 หมู่บ้านซับมงคล  
หมู่ที่ 10 

ซ่อมแซมถนน คสล.โดยเสริม
ผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 
เมตร ยาว 230 เมตร และ
ขนาดกว้าง 5 เมตร  
ยาว 139 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  404,800    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

71. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายซับมงคล 
เขาแหลม หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ยาว 167 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

72. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายซับมงคล 
ซอย 2 
หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
ไม่ให้น้ําท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
ขนาดกว้าง 0.40 ม.  
ยาว 85 ม. 
ลึก 0.50 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 255,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73. ขยายเขตบริการ
น้ําประปาบ้านซับมงคล 
(เขาแหลม) หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขตบริการน้ําประปา
หมู่บ้าน บ้านซับมงคล  
หมู่ที่ 10 

ขยายเขตบริการน้ําประปา โดย
วางท่อ พีวีซี ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ยาว 
163 เมตร ตามแบบ ทต.หนอง
ตาคง 

  43,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมรีาง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้ 
ระบายน้ําได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

74. ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนสายซับมงคล ซอย 
2 หมู่ที่ 10 

1.เพื่อปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม
สายซับมงคล ซอย 2 
2.เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี
ใช้คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยมโดยการ
ก่อสร้างกําแพงกันดิน ขนาดสูง 
3 เมตร ยาว 4 เมตร หนา 
0.30 ม. 
และติดตั้งการ์ดเรล ยาว 24 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 107,800     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

75. ก่อสร้างระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่มาก  
หมู่ที่ 4  
บ้านคลองบอน 

ก่อสร้างระบบประปาเพื่อให้
ประชาชนมีน้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่มาก ตามแบบ
มาตรฐาน 

  5,000,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค-
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

76. ปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาล 

1.เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
สภาพเทศบาลตําบลหนองตาง 
2.เพื่อให้มีห้องประชุมที่ได้
มาตรฐานใช้งานได้ด ี

ปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลตําบลหนองตาคงตาม
แบบ 

 500,000 500,000   จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีห้องประชุมที่
ได้มาตรฐานใช้
งานได้ด ี

กองช่าง 

77. ติดตั้งเหล็กดัดภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล 

1.เพื่อติดตั้งเหล็กดัดภายใน
อาคารสํานักงานเทศบาล 
2.เพื่อความปลอดภัย 

ติดตั้งเหล็กดัดภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลหนอง
ตาคงตามแบบ 

 500,000 500,000   จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีเหล็กดัด
ปูองกันการงัด
แงะเพิ่มความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านโพธ์ิ ซอย 1  

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 1 
บ้านโพธ์ิ 

ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 1 
บ้านโพธ์ิ โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

79. ซ่อมแซมถนน คสล.สาย
บ้านจางวาง ซอย 6 – 
หาดละมุง หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สาย
ซอย 6 – หาดละมุง บ้าน
จางวาง หมู่ที่ 2 

เสริมผิวถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 460 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

80. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านจางวาง ซอย 5 
หมู่ที่ 2  

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านจางวาง ซอย 5 หมู่ที่ 2 

ซ่อมแซมถนนลูกรังซอย 5 
บ้านจางวาง โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

81. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายบ้าน 
นาสนาดก์ หมู่ที่ 3 
ซอย 5 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายบ้านนาสนาดก ์
หมู่ที่ 3 ซอย 5 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด กว้าง 0.40 ม. 
ยาว 166 ม. ลึก 0.50 ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

มีรางระบายน้ํา
ใช้ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนาสนาดก ์
ซอย 1 หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนาสนาดก ์
ซอย 1 หมู่ที่ 3 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4 ม. ยาว 201 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

83. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
นาสนาดก–์เขามะละกอ 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก ์

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
นาสนาดก–์ เขามะละกอ 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นาสนาดก์ - เขามะละกอ 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

84. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
นาสนาดก์ซอย 2 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก ์

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
นาสนาดก์ซอย 2 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก ์

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย
นาสนาดก์ ซอย 2 หมู่ที่ 3 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

85. ซ่อมแซมถนน คสล. สาย 
กลางหมู่บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน  

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. สาย 
กลางหมู่บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เสริมผิวถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 85 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 95,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองบอน 
ซอย 5 หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองบอน 
ซอย 5 หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 48 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 

  150,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

87. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ท้ายหมู่บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ท้ายหมู่บ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน  

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ท้ายหมู่บ้านคลองบอน 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 690 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  468,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

88. ซ่อมแซมถนนสาย 
คลองบอน เขาแก้ว 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน  

เพื่อซ่อมแซมถนนสาย 
คลองบอน เขาแก้ว 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน  

ซ่อมแซมถนน 
สายคลองบอน เขาแก้ว หมู่ที่ 4 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

89. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับตาเมา ซอย 2 
หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับตาเมา ซอย 2 
หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ซับตาเมา ซอย 2 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 245 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  168,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

90. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับตาเมา ซอย 11 
หมู่ที่ 5  

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับตาเมา ซอย 11 
หมู่ที่ 5  

ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
ซับตาเมา ซอย 11 
โดยการลงหินคลุก 
บดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

91. ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านซับตาเมา 
ซอย 5 หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านซับตาเมา 
ซอย 5 หมู่ที่ 5 

เสริมผิวถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 327 ม. 
หนา 0.05 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  357,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

92. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายบ้านแปลง
น้อย-ลงคลอง หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายบ้านแปลงน้อย-
ลงคลอง หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง 

 ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 150 ม. 
ลึก 0.50 ม. และวางท่อระบาย
น้ํา คสล.ขนาด ศก. 1 ม. 
จํานวน 22 เมตร 
พร้อมธนาคาร 
น้ําใต้ดิน จํานวน 1 จุด 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีราง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้
ระบายน้ําไม่ให้
ที่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93. ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองคต 
ซอยปุายาง  (ซอย 1) 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองคต 
ซอยปุายาง  หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 5 ม. ยาว 161 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบมาตรฐาน 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

94. ซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านคลองคต 
ซอย 15 หมู่ที่ 7 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล. 
สายบ้านคลองคต 
ซอย 15 หมู่ที่ 7 

ซ่อมแซมถนนสายบ้านคลองคต
ซอย 15 โดยการลงหินคลุกบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 225 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  124,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

95. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านคลองคต-สําโรง 
หมู่ที่ 7  

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านคลองคต-สําโรง 
หมู่ที่ 7  

ซ่อมแซมถนนสายคลองคต-
สําโรง โดยการลงหินคลุกบดอัด
แน่น ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านคลองเร่ว ซอย 4 
หมู่ที่ 8 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านคลองเร่ว ซอย 4 
หมู่ที่ 8 

ซ่อมแซมถนนสายคลองเร่ว  
ซอย 4 โดยการลงหินคลุกบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

97. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 8 
บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.ถนนสายข้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 8 
บ้านคลองเร่ว 

ก่อสร้างรางระบายน้ําขนาด 
กว้าง 0.40 ม. ยาว 166 ม. 
ลึก 0.50 ม. พร้อมธนาคาร 
น้ําใต้ดิน จํานวน 1 จุด 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีราง
ระบายน้ําที่ดีมี
มาตรฐานใช้
ระบายน้ําไม่ให้
ที่วมขัง 

กองช่าง 

98. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านแสมด ซอย 6 
หมู่ที่ 9 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านแสมด ซอย 6 
หมู่ที่ 9 

ซ่อมแซมถนนสายแสมด ซอย 6 
โดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น 
ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนที่ดีมี
มาตรฐานใช้
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

99. ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับมงคล ซอย 1 
หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับมงคล ซอย 1 
หมู่ที่ 10 

ซ่อมแซมถนนสายซับมงคล 
ซอย 1 โดยการลงหินคลุกบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 5 ม.  
ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

100 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับมงคล ซอย 6 
หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 
บ้านซับมงคล ซอย 6 
หมู่ที่ 10 

ซ่อมแซมถนนสายซับมงคล 
ซอย 6 โดยการลงหินคลุกบด
อัดแน่น ขนาดกว้าง 4 ม.  
ยาว 925 ม. หนา 0.15 ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างระบบประปา
บาดาล เขามะละกอ 
หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล 

เพื่อก่อสร้างระบบประปา
บาดาล เขามะละกอ 
หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล 

ก่อสร้างระบบประปาบาดาล 
ขนาดความจุถังเหล็ก 20  
ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรอง 
สูง 20 เมตา และท่อจ่ายน้ํา 
ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา 

  1,300,000    จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

 ประชาชนมีน้ํา
ใช้อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
102 โครงการซ่อมแซมและ

ปรับปรุงถนนโดยลงหิน
คลุกภายในตําบลหนอง
ตาคง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี 
สําหรับใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว     

ซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนโดยการลงหินคลุก 
ถนนภายในตําบลหนอง
ตาคง 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

103 จัดซื้อวัสดุ น้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อซ่อมแซม
ถนนลูกรังในตําบล และ
งานพัฒนาต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดี 
สําหรับใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว     

ซ่อมแซมถนนโดยการ 
ลงดินลูกรัง 
ถนนลูกรังภายในตําบล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้าน
แปลง หมู่ที่ 6 

รั้วขนาดสูง 1.50 ม. 
ยาว 169 ม. พร้อม
ประตูเข้าออก ตามแบบ  
ทต.หนองตาคง 

454,000 - - -  เด็กนักเรียน  
มีความ
ปลอดภัย
มากขึ้น 

เด็กนักเรียน
มีความ
ปลอดภัยใน
การเรียนการ
สอน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

105 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล  . 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
75.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. พร้อมฝา คสล.
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

190,000  
 

 
 

 
 

 จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

106 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล  . 
หมู่ที่ 3 บ้านนาสนาดก์ 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
160.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. พร้อมฝา คสล.
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

403,000  
 

 
 

 
 

 จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล  . 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระบายน้ําไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
149.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.93 
ม. พร้อมฝา คสล. 
รายละเอียดตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

375,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
หมู่ที่ 5 บ้านซับตาเมา 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ยาว 35.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.93 ม. พร้อมฝา คสล. 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

87,500  
 

 
 

 
 

 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
หมู่ที่ 6 บ้านแปลง 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ยาว 235.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. พร้อมฝา คสล.
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

400,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 
หลังปั๊ม SML 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ยาว 235.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. พร้อมฝา คสล.
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

400,000     จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ถนนคมนาคม
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล  . 
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 

เพื่อก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ยาว 10.00 ม. 
ลึกเฉลี่ย 0.93 ม. พร้อมฝา คสล. 
รายละเอียดตามแบบเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

25,000  
 

 
 

 
 

 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

112 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
150.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.52 ม. 
พร้อมฝา คสล.รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลหนองตาคง 

 
380,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
ซอยกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 
บ้านแสมด 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
183.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม. 
พร้อมฝา คสล. พร้อมบ่อพักน้ํา
จํานวน 1 บ่อ ตามแบบเทศบาล
หนองตาคง 

 
466,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 10 บ้านซับมงคล 

เพื่อก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ระบายน้ําไม่ให้ท่วม
ขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. 
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 
149.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.93 ม. 
พร้อมฝา คสล. รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลตําบลหนองตาคง 

 
375,000 

 
 

 
 

 
 

 
 

จํานวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 
115 โครงการขยายเขตไฟฟูา 

เพิ่มเฟตไฟฟูา 
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 

 ขยายเขตไฟฟูาภายในตําบล 
หนองตาคง 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ใน 
ชีวิตประจําวัน 
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

116
. 

โครงการติดตั้งไฟฟูา
สาธารณะ 
บริเวณทางแยก ทางร่วม
จุดเสี่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
เดินทางสัญจรยามค่ํา
คืน 

ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะบริเวณ
ทางแยก 
ทางร่วม จุดเสี่ยงภายในตําบล 
หนองตาคง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

การเดินทาง
สัญจรตอน
กลางคืนมี
ความสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

117 ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ชํารุด 

ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน  
ในหมู่บ้านที่มีปัญหาด้านน้ํา
กินนํ้าใช้ 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

118 โครงการขยายเขตประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อขยายเขตการ
ให้บริการของระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

ขยายเขตการให้บริการของ
ระบบประปาหมู่บ้านภายใน
ตําบล 
หนองตาคง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
สะอาดเพื่อ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

119 โครงการจัดซื้อกระสอบ
เพื่อทําฝายน้ําล้น 

เพื่อซื้อกระสอบบรรจุ
ทรายทําฝายน้ําล้น 

มีฝายน้ําล้นขนาดเล็กเพื่อกัก
เก็บ 
น้ําใช้เพื่อการเกษตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการขุดลอกคลองที่ตื้น
เขินภายในตําบล 

เพื่อขุดลอกคลองที่
ตื้นเขิน ให้สามารถ
กักเก็บนํ้าได้มากข้ึน 

ขุดลอกคลองภายในตําบลหนอง
ตาคง 
ให้สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
 

 500,000 
 

500,000  
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 จํานวน
เกษตรกร
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

121 โครงการขุดสระน้ํา  ขุด
ลอกขยายสระน้ําสาธารณะ 

เพื่อขุดสระน้ํา ขุด
ลอกขยายสระน้ํา
สาธารณะให้
สามารถกักเก็บน้ําได้
มากขึ้น 

ขุดสระน้ํา  ขุดลอกขยายสระน้ํา
สาธารณะภายในตําบลหนองตา
คงให้สามารถกักเก็บน้ําได้มาก
ขึ้น 

300,000 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 จํานวน
เกษตรกร
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

122 โครงการ ขุดลอกอ่าง 
เก็บน้ําคลองบอน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค บริโภค และ
เพื่อการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขุดลอกอ่างเก็บน้ําคลองบอน 
หมู่ที่ 4ให้สามารถกักเก็บน้ําไว้
ใช้ได้อย่างเพียงพอ 

500,000 
 

500,000- 500,000- 500,000 500,000 จํานวน
เกษตรกร
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

123 โครงการซ่อมแซมขยาย
เขตเสียงตามสาย 

เพื่อซ่อมแซมขยาย
เขตเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

ซ่อมแซม ขยายเขตเสียงตาม
สายภายในหมู่บ้าน ตําบลหนอง
ตาคง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

การ
ประชาสัมพันธ์
มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
คลองกันตรึม 
หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น กัก
เก็บน้ําไว้ใช้  แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000 
 

    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างฝายน้ําล้น   
คลองตาเสารห์มู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น กัก
เก็บน้ําไว้ใช้  แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000     จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

126 ก่อสร้างฝายน้ําล้น คลอง
กันตรึมหมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น กัก
เก็บน้ําไว้ใช้  แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000 
 

    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 ก่อสร้างฝายน้ําล้น   
คลองบอน 
เขาแก้ว  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กักเก็บนํ้าไว้ใช้  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

800,000 
 

    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

128 ก่อสร้างฝายน้ําล้น   
คลองบอน 
เขามะละกอ  หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กักเก็บนํ้าไว้ใช้  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

 
 

200,000    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

129 ก่อสร้างฝายน้ําล้น   
คลองตาดํา   
หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กักเก็บนํ้าไว้ใช้  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000 
 

    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

130 ก่อสร้างฝายน้ําล้น  
คลองทรายขาว หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กักเก็บนํ้าไว้ใช้  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริม
เหล็ก เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000     จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131 ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
คลองตาดํา หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้าง 
ฝายน้ําล้น 
คลองตาดํา  
หมู่ที่ 10 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อกักเก็บน้ํา 

600,000     จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

132 ก่อสร้างฝายน้ําล้น  ท่านํ้า
เทศบาล   
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กักเก็บนํ้าไว้ใช้  
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ฝายน้ําล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เพื่อกักเก็บน้ํา 

500,000 
 

 350,000   จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 
คลองพระพุทธ หมู่ที่ 1 

เพื่อซ่อมแซมฝาย 
น้ําล้น 
คลองพระพุทธ  
หมู่ที่ 1 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น คลองพระ
พุทธ ให้มีสภาพ 
ที่ดี สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น 

 300,000    จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

134 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 
คลองพระพุทธ หมู่ที่ 2 

เพื่อซ่อมแซมฝาย 
น้ําล้น 
คลองพระพุทธ  
หมู่ที่ 2 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น คลองพระ
พุทธ ให้มีสภาพ 
ที่ดี สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น 

300,000     จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

135 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น 
คลองตาดํา หมู่ที่ 5 

เพื่อซ่อมแซมฝาย 
น้ําล้น 
คลองตาดํา หมู่ที่ 5 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น คลองตาดํา 
ให้มีสภาพท่ีด ี
สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น 

  300,000   จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

136 ซ่อมแซมฝายน้ําล้น  
คลองพระพุทธ หมู่ที่ 7 

เพื่อซ่อมแซมฝาย 
น้ําล้น คลองพระพุทธ 
หมู่ที่ 7 

ซ่อมแซมฝายน้ําล้น คลองพระ
พุทธ ให้มีสภาพท่ีด ี
สามารถกักเก็บน้ําได้มากขึ้น 

  300,000   จํานวน
เกษตรกรที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ํา
ใช้เพื่ออุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

137 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล 
ให้มีน้ําใช้อุปโภค-
บริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลภายใน
ตําบล 
หนองตาคง เพื่อแก้ปัญหา 
ภัยแล้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ําใช้
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ริมทางบ้านจางวาง หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างศาลาพัก
ริมทาง บริเวณบ้าน
จางวาง หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างศาลาพักริมทาง 1 
แห่ง ตามแบบเทศบาล
หนองตาคง 

 100,000    ชาวบ้านมีศาลา
พักกันฝนกัน
แดด 

มีศาลาใช้สําหรับ
กันฝนกันแดด 

กองช่าง 

139 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ริมทางบ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างศาลาพัก
ริมทาง หมู่ที่ 4 

ก่อสร้างศาลาพักริมทาง 1 
แห่ง ตามแบบเทศบาล
หนองตาคง 

 100,000    ชาวบ้านมีศาลา
พักกันฝนกัน
แดด 

มีศาลาใช้สําหรับ
กันฝนกันแดด 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้านจางวาง หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้านจางวาง  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างซุ้มประตูหมู่บ้าน
จางวาง หมู่ที่ 2 จํานวน 1 
ซุ้ม 

 100,000    ร้อยละของผู้พึง
พอใจ 

มีปูายซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างสถานท่ี
ลอยกระทง 

เพื่อก่อสร้างสถานท่ี
ลอยกระทง 

ก่อสร้างสถานท่ีลอย
กระทง 
หนึ่งแห่งบริเวณ หมู่ที่ 2  

  150,000   ร้อยละของผู้พึง
พอใจ 

มีสถานท่ีลอย
กระทงประจํา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

142 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

ปรับปรุง ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมบ้านคลองบอน 
หมู่ที่ 4 ให้มีสภาพท่ีดีขึ้น 

 
 

 350,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ศาลา
ประชาคมมี
สภาพที่ดีขึ้น 
เพื่อรองรับการ
ใช้งาน ใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

143 ก่อสร้างศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 7 บ้านคลองคต 

เพื่อก่อสร้างศาลา
ประชาคมเพื่อใช้ทํา
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม  
หมู่ที่ 7 
จํานวน 1 แห่ง 

  500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

หมู่บ้านมีศาลา
ประชาคม เพื่อ
ใช้ทํากิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

144 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
ข้างศาลา หมู่ 1 บ้านโพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณข้างศาลา หมู่ 1 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม.ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.ตามแบบ
มาตรฐาน 

  400,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

145 ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 
เข้าเมรุ หมู่ 1 บ้านโพธ์ิ 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ซอยเข้าเมรุ หมู่ 1  
บ้านโพธ์ิ 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
กว้าง 4 ม.ยาว 280 ม. 
หนา 0.15 ม.ตามแบบ
มาตรฐาน 

  730,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

146 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโพธ์ิ ซอย 1 

เพื่อก่สร้างถนนลาดยาง 
บ้านโพธ์ิ ซอย 1 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

       
9,000,000 

 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

147 ต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านโพธ์ิ 

เพื่อต่อเติมศาลาประชาคม 
บ้านโพธ๋ิ หมู่ที่ 1 

ต่อเติมศาลาประชาคมตาม
แบบเทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

   80,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

 กองช่าง 

148 ก่อสร้างถนน คสล.จางวาง 
ซอย 2 ทางลงฝาย 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
สายจางวาง ซอย 2 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด 
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

  520,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
นาสนาดก์ ซอย 5 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา
บริเวณ ซอย 5  
บ้านนาสนาดก ์

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  
ยาว 260 เมตร ตามแบบ
เทศบาลหนองตาคง 

  900,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีรางระบายน้ํา
ใช้ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

150 ก่อสร้างถนน คสล.สาย
นาสนาดก์ ซอย 1 
หมู่ที่ 3 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายนาสนาดก์ ซอย 1  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 320 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

  830,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

151 ติดตั้งไฟฟูาแสงสว่างโซลา
เซลล์ บริเวณสนามกีฬา 
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 
บ้านคลองบอน 

เพื่อติดตั้งไฟฟูาแสงสว่าง
โซล่า เซลล์ บริเวณสนาม
กีฬา ศาลาประชาคม 
บ้านคลองบอน 

ติดตั้งเสาไฟฟูา  
จํานวน 10 ต้น พร้อมชุด 
ไฟฟูาโซล่า เซลล ์
จํานวน 10 ชุด 

  100,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีไฟฟูาส่อง
สว่างใช้ในการ
ทํากิจกรรม
ต่างๆ 

กองช่าง 

152 ขยายบล็อกลอดถนน 
บริเวณ ซอย 2 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เพื่อขยายท่อลอดเหลี่ยม 
บริเวณ ซอย 2 

ขยายท่อลอดเหลี่ยม ข้างละ 
1.50 เมตร ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

  400,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

153 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 5 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 5 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

  500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

154 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 3 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองบอน 
ซอย 3 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

   500,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

155 ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
บริเวณซอยติดประปา 
หมู่ที่ 4 บ้านคลองบอน 

เพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุก 
บริเวณ ซอยติดประปา 
หมู่ที่ 4 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

   300,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

156 ก่อสร้างศาลาพักริมทาง 
บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างศาลาพักริม
ทาง 

ก่อสร้างศาลาพักริมทาง 
ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง 

   200,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีศาลาพักริม
ทางใช้กันแดด
กันฝน 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายคลองบอน ซอย 3 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านคลองบอน 
ซอย 3 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

 500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

158 ก่อสร้างลานกีฬาประจํา
หมู่บ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา
ประจําหมู่บ้านคลองบอน 

ก่อสร้างลานกีฬา พร้อม 
อุปกรณ์การออกกําลังกาย 
ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง 

 
 

   500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีลานกีฬาใช้
ออกกําลังกาย
ทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

159 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยหัวอ่าง บ้านคลองบอน  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 1 (หัวอ่าง) 
บ้านคลองบอน 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 170 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

    500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

160 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
เส้นขนานคลองบ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
เส้นขนานคลองบ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ยาว 120 เมตรลึก0.40ม. 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  420,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีรางระบายน้ํา
ใช้ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 

161 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยศาลา บ้านแปลง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยศาลา 
บ้านแปลง 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 50 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

   130,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

162 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยสวนยาง (ซอย 1) 
บ้านคลองคต หมู่ที่ 7 
 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยสวนยาง (ซอย 1) 
บ้านคลองคต 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

 500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีลานกีฬาใช้
ออกกําลังกาย
ทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

163 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 15 บ้านคลองคต 
หมู่ที่ 7  

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 15 บ้าน
คลองคต 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 160 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 500,000     จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 6 บ้านคลองคต 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 6 บ้านคลองคต 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

   9,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

165 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 9 คลองคต-สําโรง 
หมู่ที่ 7 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย  บ้านคลองคต-
สําโรง 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

   9,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

166 เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณหน้า
ศาลาประชาคม 
บ้านคลองเร่ว หมู่ที่ 8 

เพื่อเทพื้นคอนกรีตบริเวณ
หน้าศาลาประชาคม  
หมู่ 8 บ้านคลองเร่ว 

เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณหน้า
ศาลาประชาคม หมู่ที 8 
บ้านคลองเร่ว 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

 
 

 500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีลานคอนกรีต
ใช้ทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 บ้านคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 1 บ้านคลองเร่ว 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 4 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

   1,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
เส้นคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ํา 
เส้นขนานคลองบ้านแปลง 
หมู่ที่ 6 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 0.40 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีรางระบายน้ํา
ใช้ระบายน้ํา
ไม่ให้ท่วมขัง 

กองช่าง 

169 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยปางวิลัยดี  
บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอยปางวิลัยด ี
บ้านคลองเร่ว หมู่ 8  

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

  400,000 1,000,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

170 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 4 บ้านแสมด 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 4 บ้านแสมด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

 
 

 500,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 1 บ้านแสมด 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 1 บ้านแสมด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

    500,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 2 บ้านแสมด 
หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล. 
สายซอย 2 บ้านแสมด 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด  
กว้าง 5 เมตร  
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐาน 

    500,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

173 ซ่อมแซมศาลาประชาคม 
บ้านแสมด หมู่ที่ 9 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมบ้านแสมด 
หมู่ที่ 9 

ซ่อมแซมศาลาประชาคม
บ้านแสมด ตามแบบ
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

    300,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีศาลา
ประชาคมใช้
ประชุม ทํา 
กิจกรรมต่างๆ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174 วางท่อระบายน้ํา  
สายซับมงคล-เขาแหลม 
หมู่ที่ 10 

เพื่อวางท่อระบายน้ํา 
สายซับมงคล-เขาแหลม 
หมู่ที่ 10  

วางท่อระบายน้ําขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
จํานวน 13 ท่อน 

 
 

 70,000-   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

175 วางท่อระบายน้ํา  
สายซับมงคล-กลุ่มบัวด้วง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อวางท่อระบายน้ํา 
สายซับมงคล-กลุ่มบัวด้วง 
หมู่ที่ 10  

วางท่อระบายน้ําขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 
จํานวน 9 ท่อน 

  50,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

176 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
สายซับมงคล-เขาแหลม 
หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายซับมงคล-เขาแหลม 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายซับมงคล-เขาแหลม 
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,800 เมตร 
โดยขุดรื้อคันทางเดิม 10 ซม. 
พร้อมบดอัด 

  690,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

177 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายซับมงคลซอย 4 (เขา
มะละกอ) หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง 
สายซับมงคลซอย 4 
(เขามะละกอ) 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร โดยการ 
ลงหินคลุกบดอัดแน่น 

  1,850,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
               แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

                    

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

178 ขยายผิวจราจร คสล.ถนน
สายหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านซับตาเมา หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายผิวจราจรถนน 
คสล. สายหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านซับตาเมา  
หมู่ที่ 5 

ขยายผิวจราจรถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 340 ตร.ม. 
หนา 0.15 เมตร 
ตามแบบ ทต.หนองตาคง 

  400,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

179 ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล.
คลองตาดํา หมู่ที่ 5  

เพื่อก่อสร้างฝายน้ําล้น 
คสล.คลองตาดําหมู่ที่ 5 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายน้ําล้น คสล. 
ขนากว้าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตรา 

  426,000   จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

มีฝายกักเก็บ
น้ําไว้ใช้
แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 

180 ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน เพื่อจัดทําธนาคารน้ําใต้
ดินปูองกันนํ้าท่วมขัง 

ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
บริเวณที่มีน้ําท่วมขัง 

 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

ไม่มีน้ําท่วมขัง กองช่าง 

181 ก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ เพื่อก่อสร้างปูาย 
ประชาสัมพันธ์เทศบาล 

ก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์ 
ตามแบบเทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

  500,000 500,000  จํานวน
ประชาชน
ที่ได้รับ 
ประโยชน ์

 มีปูาย 
ประชาสัมพันธ์
อํานวยความ
สะดวก 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมวันครอบครัว
ภายในเขตเทศบาล
ตําบลหนองตาคง 

ประชาชนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 10 

40,000 40,000 40,000 40,000  ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมมาก 
ขึ้น 20% 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ 
ครอบครัวอบอุ่น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการครอบครัวอบอุ่น จัดกิจกรรมวันครอบครัว
อบอุ่นภายในเขต
เทศบาลตําบล 
หนองตาคง 

ประชาชนภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 - 10 

 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
พึงพอใจเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่ 
ครอบครัวอบอุ่น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

3. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้ถึงอันตรายของ
ยาเสพติด 

ลดจํานวนผู้ติดยาเสพติด
และปูองกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด 

40,000 
 

40,000  
 

40,000 
 

40,000 40,000 ปัญหายาเสพติด
ลดลงเหลือ 0% 

การแพร่ระบาด
ลดน้อยลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการฝึกอบรมทักษะ
กีฬาภาคฤดูร้อน “ร้อนนี้มี
กีฬาเพื่อน้อง” 

เพื่อจัดการฝึกอบรม
ทักษะกีฬาในช่วงปิด
เทอม 

จัดฝึกอบรมทักษะกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชนในช่วง
ปิดเทอม 

40,000 40,000 40,000  40,000 40,000 มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วม 
กิจกรรมในช่วง
ปิดเทอม 

เด็กเยาวชนใช้เวลา
ว่างในช่วงปิดเทอม
ให้เป็นประโยชน ์

สํานักปลัด 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
สตรีไทย 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี
ไทยในตําบล 

จัดฝึกอบรมสตรีในตําบล
เพื่อพัฒนาศักยภาพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีในตําบลมี
ความรู้ มี
ศักยภาพมากขึ้น 

สตรีในตําบลมี
ศักยภาพมากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
        

 
                    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. โครงการหนูไปวัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมพา
เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม 

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เข้าวัดเพื่อปฏิบัติธรรม
และเรียนรู้
พระพุทธศาสนา 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 เด็กและ 
เยาวขนเข้าร่วม
กิจกรรมจํานวน
20คน 

มีเด็กและ
เยาวชนเข้าวัด
เพื่อศึกษาพระ
ธรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7. โครงการส่งเสริมศิลปะ
การใช้สีน้ํามัน 

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสีน้ํามัน 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
มีความรู้ในการ
ใช้สีน้ํามัน 

เด็กเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8. โครงการศิลปะสร้างสรรค์
จินตนาการสร้างนักคิด 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ใช้จินตนการใน 
การสรรค์สร้างงานด้าน
ศิลปะ 

เด็กและเยาวชนในตําบล   20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
เยาวชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9. โครงการอบรมทักษะกีฬา 
วัยใส 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านกีฬา 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบล 

  35,000 35,000 35,000 จํานวนเด็ก
เยาวชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10. โครงการอนุรักษ์นาฎศิลป์
ไทยและพื้นบ้าน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย 

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ตําบล 

  30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็ก
เยาวชนที่ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กเยาวชน 
เกิดความตระหนัก
และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ความหลากหลาย
ของวัฒณธรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
                    

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้อง (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. โครงการฝึกทักษะอาชีพ
สตร ี

เพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพให้แก่
สตรีในตําบล 

สตรีภายในตําบล    35,000 35,000 35,000 จํานวนสตรีใน
ตําบลที่ได้รับ
ประโยชน ์

สตรีในตําบลมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12. โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
พิการ 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในอาชีพต่าง ๆ 
ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ 

ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ
ภายในตําบล 

  15,000 15,000 15,000 จํานวนผู้พิการ
และผู้ดูแลใน
ตําบลที่ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้พิการและ
ผู้ดูแลนําความรู้
ทักษะที่ได้ไป
เป็นอาชีพ 
ก่อให้เกิดรายได ้

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะอาชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุภายในตําบล   20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้สูงอายุ
และผู้ดูแลใน
ตําบลที่ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้สูงอายุสามารถ
พัฒนาความรู้
และทักษะอาชีพ
นําไปประกอบ
อาชีพเกิดรายได ้

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

14.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในชุมชน 

จัดอบรมให้ความรู้ ปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรมใน
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
เพิ่มมากขึ้น80% 

ชุมชนหมู่บ้านมี
ความร่มเย็นเป็น
สุข 

สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้อง  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15. โครงการเสริมสร้างและ
พัฒนาความรู้ให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริม
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ในการ
เสริมสร้างพัฒนา
ความรู้ 

อบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน  
10 หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะกรรม 
การหมู่บ้านมี
ศักยภาพมาก
ขึ้น 20% 

คณะกรรมก
ารหมู่บ้านมี
ความรู้ มี
วิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

16. โครงการต่อต้านการค้า
มนุษย์ 

เพื่อต่อต้านการค้า
มนุษย ์

จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้าน
การค้ามนุษย์ ต่อต้านความ
รุนแรงในครอบครัว 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ไม่มีการค้า
มนุษย์ในพื้นที่
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ปัญหาเรื่อง
สิทธิ
มนุษยชนลด
น้อยลง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

17. โครงการส่งเสริมกิจกรรม
สภาเด็กและเยาวชน 
ชุมชนปลอดขยะ 

เพื่อให้เด็กและ 
เยวชนได้ลงมือทํา
กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านจิตสาธารณะ
ร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในตําบล
หนองตาคง จํานวน 60 คน 

  10,000 10,000 10,000 การมีส่วนร่วม
ของเด็กและ
เยาวชนใน
ตําบล 
หนองตาคง 

เด็กและ
เยาวชนได้
เรียนรู้
กระบวนการ
การจัด
กิจกรรม
สาธารณะ 
ประโยชน ์

สํานักปลัด 
เทศบาล 

18. โครงการอุดหนุนศูนย์
อํานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.
จันทบุรี) 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไข ปราบปรามยา
เสพติด 

ประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด 

  10,000   จํานวนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด 
ลดลง 

การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด
ลดลง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

1. โครงการชุดกู้ชีพ  
เคลื่อนที่เร็ว ระวังเหตุ 

เพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว 
พร้อมในงานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อม
อุปกรณ์ในการเผชิญเหตุ 

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 การปฏิบัติงาน 
กู้ชีพ กู้ภัย ม ี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึ้น 
80% 

การสูญเสียลด
น้อยลงการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยมี
ประสิทธิภาพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการปูองกันอุบัติภัย
ช่วงปีใหม่  สงกรานต์ 

เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ 

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ สงกรานต์ลดลง 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

 40,000 40,000 มีอุบัติภัย
ลดลงเหลือ 
0% 

อุบัติภัย 
อุบัติเหตุต่างๆ
ลดน้อยลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3. โครงการฝึกซ้อมแผน
เผชิญเหตุ  

เพื่อจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยต่าง ๆ 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 มีความพร้อม
ในการเผชิญ
เหต1ุ00% 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
เผชิญเหตุมาก
ขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ   
อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ อปพร. .ภายใน
ตําบลให้มีความรู้ใน
บทบาทและหน้าท่ี 

มีจํานวนสมาชิก   อป
พร.ในพื้นที่ ที่พร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ีเพิ่มขึ้น 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 120,000 อปพร.มี
ศักยภาพมาก
ขึ้น20% 

อปพร.มี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5. โครงการฝึกทบทวน  
อปพร. 

เพื่อฝึกทบทวน อปพร.
ภายในตําบลให้ม ี
ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิก อปพร.ภายใน
ตําบล 

  200,000 200,000  อปพร.มี
ศักยภาพ
พร้อม
ปฏิบัติงาน
มากขึ้น 

สมาชิก อปพร.มี
ความรู้
ความสามารถ
พร้อมปฏิบัติงาน 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

 2565 
(บาท) 

6. โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด 
บริเวณ หมู่ที่ 2  
บ้านจางวาง 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชน ในหมู่บ้าน 
ม.2 

800,000  800,000   จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
หมู่บ้าน ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7. โครงการติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด 
บริเวณ หมู่ที่ 6 
บ้านแปลง 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชน ในหมู่บ้าน 
ม.6 

  800,000 800,000  จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
หมู่บ้าน ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

8. โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับสาธารณภัย 
ตามสถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสา
ธารณภัยต่างๆ ให้กับ
นักเรียนและบุคลากร
ภายในสถานศึกษา 

สถานศึกษาภายใน
ตําบล 

 
 

 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กนักเรียน 
มีความรู้
เกี่ยวกับ 
สาธารณภัย
ต่างๆ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9. โครงการติดตั้งท่อประปา
หัวแดงตามหมู่บ้าน 

เพื่อติดตั้งท่อประปาหัว
แดงกรณีเกิดเพลิงไหม ้

หมู่บ้านภายในตําบล
หนองตาคง 

 
 

 500,000 500,000 500,000 การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

10. โครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงตามหมู่บ้าน 

เพื่อติดตั้งถังดับเพลิง 
ในหมู่บ้าน 

หมู่บ้านภายในตําบล
หนองตาคง 

 
 

 
 

200,000 
 

200,000 200,000 การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

การดับเพลิงมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

11. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในหมู่บ้านคลองเร่ว 
หมู่ที่ 8 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชน ในหมู่บ้าน 
ม.8 

800,000 - 800,000 -   ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง สามารถ 
ตรวจสอบ
เหตุการณ์ 
ต่าง ๆได้ 
100% 

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
หมู่บ้าน ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12. โครงการติดตั้งกล้องวงจน
ปิดเพิ่มเติมในหมู่บ้านซับ
ตาเมา 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 
เพิ่มเติมจากท่ีมีอยู ่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชน ในหมู่บ้าน 
ม.5 

300,000 - 300,000 -  ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง สามารถ 
ตรวจสอบ
เหตุการณ์ 
ต่าง ๆได้ 
100% 

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
หมู่บ้าน ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

13. โครงการติดตั้งกล้องวงจร
ปิดในหมู่บ้านนาสนาดก์
หมู่ที่ 3 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในหมู่บ้าน 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชน ในหมู่บ้าน 
ม.3 

800,000 - 800,000 -   ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง สามารถ 
ตรวจสอบ
เหตุการณ์ 
ต่าง ๆได้ 
100% 

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
หมู่บ้าน ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลลัพธ์ที่คาดว่า 

จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

14.  โครงการติดตั้งกล้องวงจน
ปิดในหมู่บ้าน ในภาพรวม
ทั้งตําบล 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดภายในตําบล 
บริเวณชุมชนทางผ่าน
เข้าออก ทางแยก 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
บริเวณชุมชนในตําบลทั้ง 
10 หมู ่

900,000 - 900,000 -   ปัญหา
อาชญากรรม
ลดลง สามารถ 
ตรวจสอบ
เหตุการณ์ 
ต่าง ๆได้ 
100% 

สามารถติดตาม 
ความเคลื่อนไหว 
ต่างๆ ภายใน 
ตําบล ปัองกัน 
ปัญหา
อาชญากรรม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

15.  ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน 
บริเวณโรงเรียน ชุมชน 

เพื่อติดตั้งไฟสัญญาณ
เตือนบริเวณหน้า
โรงเรียน  ชุมชน 

ติดตั้งไฟสัญญาณเตือน
หน้าโรงเรียน ชุมชนที่มี
ความเสี่ยงอันตราย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตุ 
ลดลง เหลือ 
0% 

มีความ
ระมัดระวังใน
การขับขี่
ยานพาหนะมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดตั้งกลุ่มคัดแยก
ขยะ 

เพื่อจัดตั้งกลุ่มคัดแยก
ขยะ 

มีกลุ่มคัดแยกขยะเพื่อ
คัดแยกขยะนําไปใช้
ประโยชน์ 

50,000 50,000 50,000  50,000  มีการคัดแยกขยะ
เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น 
20% 

มีกลุ่มคัด
แยกขยะ 
เพื่อเป็น
ต้นแบบใน
การคัดแยก
ขยะ 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

2. โครงการอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ 
และบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 
2.เพื่อลดปริมาณขยะ
ก่อนนําเข้าสู่
กระบวนการกําจัดอย่าง
ถูกวิธี 

ประชาชนตําบล 
หนองตาคง 

  20,000 20,000 20,000 มีการคัดแยกขยะ
เพื่อนําไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น 
20% 

1.ผู้เข้ารับ
การอบรม 
มีความรู้ใน
การคัดแยก
ขยะ 
2.สร้าง
ความรู้และ
วินัยให้แก่
ประชาชนใน
การมีส่วน
ร่วมลดและ
คัดแยกขยะ 

สํานักปลัด 
งาน

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

3. ปูองกันการแพร่ระบาด
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

การปูองกันโรคติดต่อ
และไม่ติดต่อมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000  

 
20,000 

การแพร ่
ระบาด 
ลดลงเหลือ0% 

ปริมาณผู้ติด
โรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ
ลดน้อยลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

4. ปูองกันการแพร่ระบาด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อรณรงค์การแพร่
ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและ
แมวภายในตําบล 

40,000 40,000 40,000 40,000  การแพร ่
ระบาด 
ลดลงเหลือ0% 

การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

5. โครงการฉีดวัคซีนให้แก่
สุนัขและแมวเพื่อปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
(สัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัย) 

1.เพื่อปูองกันไม่ให้มี
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2.เพื่อให้สุนัขและแมว
ในเขตพื้นท่ีได้รับวัคซีน
พิษสุนัขบ้า 
3.เพื่อควบคุมปูองกัน
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตพื้นท่ีตําบล 
หนองตาคง 

สุนัขและแมวในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองตาคง 

  120,000 120,000 120,000 ไม่มีสุนัขและ
แมวเสียชีวิตด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า 

1.สามารถ
ปูองกันการ
ระบาดโรค
พิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่
ตําบลหนอง
ตาคง 
2.ไม่มีสุนัข
และแมว
เสียขีวิตด้วย
โรคพิษสุนัข
บ้า 

สํานักปลัด 
งาน

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

6. โครงการรณรงค์ปูองกัน
ปัญหาเอดส์ของตําบล
หนองตาคง 

เพื่อรณรงค์ปูองกัน
ปัญหาโรคเอดส์ในตําบล 

หมู่ที่ 1 - 10 20,000 20,000 20,000 20,000  การแพร ่
ระบาด 
ลดลงเหลือ
0% 

การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

7. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส ์

1.เพื่อให้เยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่อง
โรคเอดส์ เพศศึกษาและ
อนามัยเจริญพันธ์
สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้กับครอบครัว 
ชุมชน สังคมได ้

นักเรียนในพ้ืนท่ีตําบล
หนองตาคง 

  25,000 25,000 25,000 ไม่มีผู้ติดเช้ือ
รายใหม ่

1.นักเรียน
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 
2.นักเรียน 
มีทักษะชีวิต
ด้านการ
ปูองกันแก้ไข
ปัญหาเอดส ์

สํานักปลัด 
งาน

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

8. โครงการปูองกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
ตําบลหนองตาคง 

เพือปูองกันการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก
ในตําบล 

หมู่ที่ 1 - 10   120,000 120,000 120,000 การแพร ่
ระบาด 
ลดลงเหลือ
0% 

การแพร่
ระบาดของ
โรคลดลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

9. โครงการส่งเสริมความ
สะอาดภายในตําบล   

เพื่อส่งเสริมความสะอาด
ภายในตําบล 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ในพื้นที่ 
สะอาดเป็น
ระเบียบมาก
ขึ้น 80% 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การรักษา
ความสะอาด 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

10. โครงการส่งเสริมการรักษา
ความสะอาดภายในตําบล
หนองตาคง 

1.เพื่อจัดระเบียบและ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
และผลักดันให้ถนน
ปลอดขยะ มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ 
2.เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่าง
ประชาชน จิตอาสา 
อถล.และหน่วยงาน
ภาครัฐ ในการช่วยกันดู
และชุมชนโดยเฉพาะ
เรื่องขยะและ
สิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อเป็นการปูองกัน
และควบคุมโรคติดต่อใน
ชุมชน 

พื้นที่ตําบลหนองตาคง 
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

  40,000 40,000 40,000 ในพื้นที่ 
สะอาดเป็น
ระเบียบมาก
ขึ้น 80% 

1.เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐทุกภาค
ส่วน ผู้นํา
ชุมชนและ
ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การรักษา
ความสะอาด
ภายในชุมชน
และบ้านเรือน
ของตนเอง
และร่วมกัน
ปรับปรุง
สภาพแวด 
ล้อมให้ถูก
สุขลักษณะอยู่
เสมอ 
2.อัตราการ
ปุวยด้วย
โรคติดต่อใน
ชุมชน/
หมู่บ้านลดลง 
3.ภูมิทัศน์ใน

 



ตําบลมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สะอาดน่าอยู ่

11. ส่งเสริมศักยภาพ อสม. 
ตําบลหนองตาคง 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ 
ของ  
อสม.ตําบลหนองตาคง 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศักยภาพของ อสม.
ตําบลหนองตาคง 

150,000 150,000 150,000 150,000  อสม.มี 
ศักยภาพ 
มากขึ้น 
80% 

การปฏิบัติงาน
ของ  
อสม.มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

12. ปูองกันการแพร่ระบาดโรค
ไข้เลือดออก และโรคมาลาเรีย 
จัดซื้อเครื่องพ่น ULV เครื่อง
พ่นหมอกควัน 

เพื่อรณรงค์ลดการแพร่
ระบาดโรคไข้เลือดออก 
โรคมาลาเรีย 

การแพร่ระบาดลดลง 120,000 60,000 60,000 60,000  การแพร ่
ระบาด 
ลดลงเหลือ0% 

การแพร่ระบาด
ของโรคลดลง 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

13. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
ตรวจเบาหวาน ความดัน 
ตรวจสุขภาพ 

เพื่อให้บริการแก่ผู้มารับ
บริการ ตรวจเบาหวาน 
ความดันโลหิต ตรวจ
สุขภาพ 

จัดทําอาหาร เครื่องดื่ม
ให้แก่ผู้มารับบริการ
ตรวจสุขภาพ 

40,000 40,000 40,000 40,000  มีผู้มารับบริการ
มากขึ้นมีความ
พอใจในการรับ
บริการมากขึ้น 

ประชาชนม ี
อาหาร
รับประทานหลัง
การตรวจ
สุขภาพ 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.3 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

   2565 
(บาท) 

14. การส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

จัดกิจกรรมส่งเสิรม 
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 
จํานวน 1 ครั้ง 

 75,000  75,000   75,000  75,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย
ของแม่และเด็กดี
ขึ้น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

15. การควบคุมโรคมาลาเรีย 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคมาลาเรีย 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
เพื่อลดการแพร่ระบาด
ของโรคมาลาเรีย 
จํานวน 1 ครั้ง 

  50,000  50,000 50,000  50,000   การแพร่ระบาด
ของโรคลดลง 

ประชาชนมี
สุขภาพและชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

16. โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO be 
number one (ศูนย์เพื่อน
ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี 

เพื่อรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน/หมู่บ้าน 

จัดกิจกรรม/โครงการ 
และศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน  
จํานวน 1 ศูนย ์

 75,000  75,000   75,000  75,000 การแพร่รบาด
ของยาเสพติด
ลดลง 

มีศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน 
หมู่บ้าน เพื่อ
ปรึกษาปัญหา
ต่างๆ 
ของวัยรุ่น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. โครงการมหกรรมกีฬา 
โปุงน้ําร้อนเกมส์ 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างประชาชน
ภายในเขตอําเภอ 
โปุงน้ําร้อน 

จัดการแข่งขันมหกรรม
กีฬาโปุงน้ําร้อนเกมส์
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเพิ่มมาก 
ขึ้น  20% 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา
ระหว่างตําบล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

18. ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันระดับ 
ต่าง ๆ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ด้านกีฬา 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านกีฬามาก
ขึ้น 

30,000 30,000 30,000  30,000 30,000 มีการจัดส่ง
นักกีฬาไปแข่งขัน
ระดับต่างๆ 
100% 

กิจกรรมด้านกีฬา
ได้รับการส่งเสริม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

19. แข่งขันกีฬาประจําตําบล
ในเขตเทศบาล 

เพื่อสนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาประจําตําบล 

จัดแข่งกีฬาประจําตําบล 
เพื่อความสามัคคี มีส่วน
ร่วม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 
มากขึ้น 20% 

เกิดความสามัคคี 
มีการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

20. โครงการอบรมดนตรีภาค
ฤดูร้อน 

เพื่อจัดฝึกอบรมดนตรี
ให้กับเด็กและเยาวชน
ช่วงปิดเทอม 

ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง
ดนตรีแก่เด็กเยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000  เด็กเยาวชนมี
ความรู้ในการ
เร่ืองดนตรี 

เด็กเยาวชนใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

สํานักปลัด 
เทศบาล 

21. อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา 

มีการจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาภายใน
ตําบล 

20,000 20,000 20,000 20,000  มีผู้เข้า 
ร่วมงานเพิ่มมาก
ขึ้น20% 

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามได้ดํารง
สืบไป 

กองการศึกษา 

22. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตําบล 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในให้
บุคคลภายนอกได้รู้จัก 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในตําบล
มากขึ้น 

30,000 30,000 30,000 30,000  มีนักท่อง 
เท่ียวเพิ่มมากขึ้น 
20% 

แหล่งท่องเที่ยว
ภายในตําบลได้รับ
การพัฒนา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

  2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. ก่อสร้างสนามกีฬาภายใน
ตําบล จัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายกลางแจ้ง 

เพื่อสร้างสนามกีฬา
ส่งเสริมการออกกําลัง
กาย 

สร้างสนามกีฬาภายใน
ตําบล ให้มีความพร้อม
มากขึ้น 

150,000 150,000 150,000  150,000 150,000 ประชาชนหันมา
ออกกําลังกาย
มากขึ้น 80% 

ประชาชนมีสนาม
กีฬาสําหรับออก
กําลังกายมากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

24. โครงการก่อสร้างสนาม
กีฬาสนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 8  บ้านคลองเร่ว 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา
สนามเด็กเล่น 
หมู่ที่ 8 บ้านคลองเร่ว 

ก่อสร้างสนามกําฬา
สนามเด็กเล่น หมู่ที่ 8  
ตามแบบเทศบาล 
ตําบลหนองตาคง 

100,00 100,000 100,000         -  มีเด็กๆ ใช้ 
สนามกีฬาสนาม
เด็กเล่นเป็น
ประจํา 

เด็ก ๆมีสถานท่ีใน 
การทํากิจกรรม
เพื่อสุขภาพ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

25. โครงการติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายสวนสุขภาพ
บริเวณที่ทําการเทศบาล 

เพื่อติดตั้งเครื่องออก
กําลังกายบริเวณที่ทํา
การเทศบาล 

 ติดตั้งเครื่องออกกําลัง
กายบริเวณที่ทําการ
เทศบาลเพื่อเป็นสถานท่ี
ออกกําลังกายสําหรับ
ประชาชน 

200,000 - - -   มีสถานที่ออก
กําลังกายประจํา
ตําบล 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

  2565 
(บาท) 

26. โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อมีการเยี่ยมเยียน
บ้านผู้พิการ ให้มี
สุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

เยี่ยมบ้านผู้พิการ
ภายในตําบล 

5,000 5,000 5,000 5,000   ผู้พิการมีสุขภาพจิต
ดีขึ้น80% 

ผู้พิการได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่มาก
ขึ้น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

27. โครงการจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ผู้สูงอาย ุ

นําผู้มีจิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
ผู้สูงอาย ุ

5,000 5,000 5,000  5,000  มีผู้จิตอาสาเข้าร่วม
กิจกรรมช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

เยาวชนมีส่วนร่วม
ในการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

28. โครงการพัฒนาห่วงใยใส่
ใจผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสภายใน
ตําบล 

ผู้พิการมีสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

5,000 5,000 5,000  5,000  ผู้พิการได้รับการ
พัฒนาทักษะอาชีพ 
ทักษะการใช ้
ชีวิต 80% 

ผู้พิการสามารถมี
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้นไม่
เป็นภาระแก่
ครอบครัวและ
สังคม 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

29. โครงการสร้างบ้านให้กับผู้
ยากไร้ในชุมชน 

เพื่อสร้างบ้านให้กับผู้
ยากไร้ในชุมชน 

สร้างบ้านให้กับผู้
พิการ ผู้ยากไร้ใน
ตําบล ท่ีมีความ
ประพฤติด ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ยากไร้ในตําบลมี
ความเป็นอยู่ดีขึ้น 

ผู้ยากไร้ในตําบลมี
คุณภาพชีวิตความ
เป็นอยู่ดีขึ้น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

30. โครงการสงเคราะห์ผู้
ยากไร ้

เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
และสงเคราะห์แก่ผู้
ยากไร้ภายในตําบล 

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ที่
ยากจนภายในตําบล
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

10,000 10,000 10,000   10,000 10,000 มีการสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ภายในตําบล 

ประชาชนท่ี
ยากจนได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

แบบ ผ.02 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.6 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

   2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับคนชราฐานะ
ยากจน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนชราฐานะยากจน 

 9,290,400  9,290,400  9,290,400  9,290,400  ผู้สูงอาย ุ
ได้รับเบี้ย 
ยังชีพทุกคน
100% 

คนชราที่ยากจน
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

32. โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการฐานะยากจน 

สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการฐานะยากจน 

1,401,600  1,401,600  1,401,600  1,401,600   ผู้พิการได้ 
รับเบี้ยยังชีพ 
100% 

คนพิการในตําบล
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

33. โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยโรคเอดส์ใน
ตําบล 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ปุวยโรค
เอดส์ในหมู่บ้าน 

สงเคราะห์ผู้ปุวยโรค
เอดส์ภายในตําบล 

 240,000  240,000  240,000  240,000 240,000 ผู้ปุว่ยเอดส์ได้รับ
เบี้ย 
ยังชีพ 100% 

ผู้ปุวยโรคเอดส์
ภายในตําบลได้รับ
การสงเคราะห์ 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ  

เพื่อเสริมสร้างขวัญ
กําลังใจและให้ความสําคัญ
กับเด็กที่จะเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน
อนาคต 

เด็กสังกัดโรงเรียนและ
ไม่สังกัดโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเพิ่ม 
มากขึ้น 
20% 

เด็กนักเรียนได้
แสดงออกเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ 

กองการศึกษา 

2. โครงการแข่งขันกีฬาหนู
น้อยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม
100% 

เด็กนักเรียน
ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมส่งเสริมกีฬา 

กองการศึกษา 

3. โครงการแข่งขันทาง
วิชาการหนูน้อยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดการแข่งขันทาง
วิชาการหนูน้อยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีการจัดการแข่งขันทาง
วิชาการเด็กก่อนวัยเรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีความรู้
ทางวิชาการ 
มากขึ้น20% 

เด็กก่อนวัยเรียนมี
ความรู้ทางวิชาการ 

กองการศึกษา 

4. โครงการผู้ปกครองช่วย
คิด ช่วยพัฒนา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ศพด. 

ศูนย์พัฒนเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาโดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง 

20,000 20,000 20,000  20,000 20,000 มีผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมเพิ่ม 
มากขึ้น 20% 

ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
ศพด. 

กองการศึกษา 

5. โครงการจัดการ
ฝึกอบรมครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน 

จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ครูศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ครู ศพด. 
มีศักยภาพ 
ในการสอน
เพิ่มมากขึ้น
20% 

ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความรู้
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา พัฒนาครูและ
บุคลากร 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารสถานศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากร 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
การบริหารสถานศึกษาใน
เขตเทศบาลหนองตาคง 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 การบริหาร
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 20 % 

การบริหาร
สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

7. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ
ตามโครงการกีฬา   
ต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อให้นักเรียนใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ และตระหนัก 
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการ 
เล่นกีฬา 

50,000     จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้
เวลาว่างให้
เกิดประ 
โยชน์และ
ตระหนักถึงภัย
ของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

8. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ
ตามโครงการส่งเสริม
สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิชา
ภาษาอังกฤษให้มี 
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ผู้เรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ภาษาอังกฤษดีขึ้น 

นักเรียนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
ทุกคนมีทักษะด้านภาษา 
อังกฤษ และมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

 50,000    จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาภาษา 
อังกฤษเพิ่ม
มากขึ้น 

ผู้เรียนม ี
เจตคต ิ
ที่ดีต่อการ
เรียนภาษา 
อังกฤษ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ
ตามโครงการอบรมฝึก
ทักษะการผูกผ้า 

เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ
อาชีพสามารถนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพื่อหา
รายได้ระหว่างเรียน 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 ร้อยละ 90 มี
ทักษะอาชีพสามารถนํา
ความรู้ไปประกอบอาชีพ
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน 

  40,000    นักเรียนช้ัน 
ป.4-6 ร้อยละ
90รู้จัก
เทคนิคการผูก
ผ้าแบบต่างๆ 

นักเรียนได้ฝึก
ปฏิบัติจริงและ
สามารถนํา
ทักษะความรู้ 
ไปประกอบ
อาชีพ 

กอง
การศึกษา 

10. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ
ตามโครงการ English 
Camp 2002 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จําลองของ
ค่ายเพื่อเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

นักเรียนร้อยละ 80 ได้
ฝึกฝนภาษาอังกฤษตาม
อัจฉริยภาพและความ
สนใจของตนเอง 

   40,000  นักเรียนร้อย
ละ 80 มี
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ
และมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนมี
ทักษะ 
ภาษาอังกฤษ
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
จางวางตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอนห้องสมุด 

เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การหาความรู้ของ 
นักเรียนและผู้ปก 
ครองในชุมชน 

นักเรียนได้รับประสบ 
การณ์ตรงจากการค้นคว้า 
หาความรู้ในห้องสมุด 

50,000     จํานวนเด็ก
นักเรียน 
และผู้ปกครอง
ที่ได ้
รับประโยชน์ 

นักเรียนมีผล 
สัมฤทธ์ิ
ทางการ 
ศึกษาเพิ่มมาก 
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

12. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
จางวางตามโครงการ
จัดซื้อสื่อการเรียน 
การสอนวิทยาศาสตร ์

เพื่อจัดหาสื่อให้เพียง 
พอสอดคล้องกับ 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
การเรียนรู ้

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการติวเข้มและ 
สอนเสริม 

 50,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ผู้เรียนมีทักษะ 
สําคัญในการ 
ค้นคว้าและ 
สร้างองค์
ความรู ้

กอง
การศึกษา 

13. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
จางวางตามโครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตพัฒนาสู่
อาชีพอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้เด็กมีความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการ
ประกอบอาชีพ 

นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะการดําเนินชีวิตทุก
คน 

  40,000   นักเรียนร้อย
ละ 95 มีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม 
ต่าง ๆ ของ
โครงการ 

นักเรียน 
สามารถนํา
ทักษะที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิต 
ประจําวัน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
จางวางตามโครงการ
อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่
เยาวชนของชาติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 เด็กนักเรียนประพฤติ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 

   40,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์สู่คน
รุ่นต่อไป 

กอง
การศึกษา 

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริม
การประกอบอาชีพท่ียั่งยืน 

เพื่อฝึกทักษะอาชีพและมี
รายได้ระหว่างเรียน แบ่ง
เบาภาระครอบครัว 

บุคลากรในโรงเรียน เด็ก
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถในการใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง 

50,000     จํานวนคนท่ี
นําหลัก
ปรัชญาเศรฐ
กิจพอเพียงไป
ใช้ 

นักเรียนได้ฝึก
ทักษะอาชีพและ
มีรายได้ระหว่าง
เรียน 

กอง
การศึกษา 

16. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
ส่งเสริมศิลปดนตรี 
นาฏศิลป ์

เพื่อจัดหาสื่อให้เพียง 
พอสอดคล้องกับ 
มาตรฐานตัวชี้วัด 
การเรียนรู ้

นักเรียนร้อยละ 80 
ได้รับการติวเข้มและ 
สอนเสริม 

 50,000    จํานวนผู้ที่เข้า
ร่วม 
กิจกรรม และ
ได้รับ 
ประโยชน ์

ผู้เรียนได้เรียนรู ้
ประสบการณ ์
ตรงด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป ์

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่ม
สาระเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู ้
ในห้องเรียนภาษาต่าง 
ประเทศท่ีเอื้อต่อการ 
เรียนรู ้

นักเรียนร้อยละ 80 ได้  
เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

  40,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนได้
เรียนรู้จากแหล่ง
การ 
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กอง
การศึกษา 

18. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย
และเล่นกีฬาในโรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
กายและสุขภาพจิต 
ให้กับนักเรียนและ 
บุคลากรโรงเรียน 

นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนทุกคน 

   40,000  จํานวนผู้ที่
ได้รับ 
ประโยชน ์

นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน 
มีสุขภาพกาย 
และใจท่ีแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

19. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
ส่งเสริมทักษะชีวิตด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะในการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ทุกคน 

    40,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนนํา
ทักษะตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
จัดหาสื่อการเรียนรู้ใน
ห้องสมุดเพื่อการเรียนการ
สอน 

เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ห้องสมุดให้สอดคล้องกับ
การจัดการศึกษา 

นักเรียนอนุบาล นักเรียน
ประถมศึกษา ปีท่ี 1-6 

50,000     นักเรียนทุกคน
ได้ความรู้จาก
ห้องสมุด 

นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษา
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

21. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
STEM ศึกษา 

เพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนตามโครงการ 

การเรียนการสอนม ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

 50,000    จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

การเรียนการ
สอนมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

22. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
ฝึกอาชีพการผูกผ้า 

เพื่อฝึกทักษะอาชีพการผูก
ผ้า 

ฝึกทักษะอาชีพให้แก่เด็ก
นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย 

  40,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนได้
เรียนรู้จากแหล่ง
การ 
เรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศ 

กอง
การศึกษา 

23. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
นักเรียน 

   40,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนทีนํา
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 

มีการนําหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
ฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ 

เพื่อฝึกทักษะอาชีพให้แก่
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

    40,000 จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กนักเรียนมี
ทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

กอง
การศึกษา 

25. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการฝึกทักษะอาชีพ
ผูกผ้างานพิธี นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เพื่อฝึกอาชีพการผูกผ้าใน
งานพิธ ี

ฝึกทักษะการผูกผ้าในงาน
พิธีให้กับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

50,000     จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี 
สามารถผูกผ้า
ในงานพิธีได้ 

เด็กนักเรียนมี
รายได้เสริม
ระหว่างเรียน 

กอง
การศึกษา 

26. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการเลี้ยงปลาใน
กระชังสร้างเสริมอาชีพ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และมีทักษะ
ในวิชาชีพ 

จํานวนเด็กนักเรียนชั้น 
ม.1-ม.3 ที่เข้าร่วม
โครงการ 

 50,000    จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนได้
เรียนรู้และมี
ทักษะใน
วิชาชีพ 

กอง
การศึกษา 

27. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการเรียนรู้สามภาษา
สู่การสื่อสาร 

เพ่ือส่งเสริมการเรียน 
การสอนภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาเขมร เพื่อการ 
สื่อสารขั้นต้น 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครง 
การร้อยละ 80 มี
ทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย อังกฤษ 
และเขมร ได้ถูกต้อง 

  40,000   จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมี
ทักษะทางการ
สื่อสารเพิ่ม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล 

 เพื่อพัฒนาทักษะทาง
ดนตรีไทยและดนตรีสากล 

นักเรียนท่ีเข้าร่วม 
โครงการ ร้อยละ 80  
มีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะดนตรีไทยและ 
ดนตรีสากล 

   40,000  จํานวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมี
ทักษะ 
ทางดนตรีไทย 
และดนตรี
สากล 

กอง
การศึกษา 

29. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการผักกางมุ้งสร้าง 
อาชีพ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในการปลูกผัก
แต่ละชนิด 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 

    40,000 นักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจสามารถ
ปลูกผักและ
ดูแลผักได ้

นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีใน
การปลูกผักได ้

กอง
การศึกษา 

30. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แปลงตามโครงการจัดซื้อ
หนังสือห้องสมุด 

เพื่อให้ครู นักเรียน ชุมชน
ใช้บริการห้องสมุดของ 
โรงเรียน 

จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ให้นักเรียน ชุมชนได้ศึกษา
หาความรู ้

50,000     จํานวนเด็ก
นักเรียน
ประชาชนผู้ที่
ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมี
ผลสัมฤทฺธ์ิทาง
การศึกษาสูงข้ึน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แปลงตามโครงการผัก
ไฮโดรโปนิกส ์

เพ่ือให้นักเรียนได้ 
เรียนรู้ และศึกษาการ 
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 

นักเรียนทุกคนมีความรู ้
และสามารถปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส ์

 40,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ครู นักเรียน 
ชุมชน ได้ 
บริโภคผัก
ปลอด 
สารพิษ 

กอง
การศึกษา 

32. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แปลงตามโครงการพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักศาสตร์
พระราชา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักคิด
หลักปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 ศูนย์ 

  40,000   ผู้เรียนร้อยละ
90 มีหลักคิด
หลักปฏิบัติ
ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

33. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการผัก
กางมุ้งปลอดสารพิษ 

เพื่อนําแนวคิดจากปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ 

นําหลักของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการให้เข้ากับบริบท
ของโรงเรียน 

50,000      จํานวนเด็ก
นักเรียน  
ประชาชนผู้
ได้รับ
ประโยชน ์

ครู นักเรียน 
ชุมชนนําหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
โรงเรียน 

เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมที่ด ี

นักเรียนสามารถบริหาร
จัดการและคัดแยกขยะได ้

 50,000     จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนสามารถ 
นําความรู้ในการ 
ปฏิบัติไปประ 
ยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได ้

กอง
การศึกษา 

35. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการ
เพาะเห็ดนางฟูาลด
รายจ่าย 

เพื่อให้นักเรียนมีความ 
รู้ประสบการณ์ และนํา 
ไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

นักเรียนนําความรู้ไปใช้ 
ในชีวิตประจําวัน 
ตลอดจนประกอบอาชีพได ้

  40,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมีความรู้
และสามารถ 
นําไปใช้ในชีวิต
จริงได ้

กอง
การศึกษา 

36. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการสวน
สมุนไพร 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และศึกษาสรรพคุณของ
สมุนไพร 

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 

   40,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมีความรู้
และสามารถ 
นําไปใช้ในชีวิต
จริงได ้

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการผ้า
มัดย้อมจากส ี
ธรรมชาต ิ

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
การทําผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาต ิ

นักเรียยนทุกคนได้ทําผ้า
มัดย้อมจากส ี
ธรรมชาต ิ

    40,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนมีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงาน 

กอง
การศึกษา 

38. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองบอนตามโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติดกลุ่มหนองตาคง 
ปี 2562 

เพื่อให้นักเรียนใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ และตระหนัก 
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการ 
เล่นกีฬา 

 60,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

39. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
แปลงตามโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนต้านยาเสพ
ติดกลุ่มหนองตาคง  
ปี 2563 

เพื่อให้นักเรียนใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ และตระหนัก 
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการ 
เล่นกีฬา 

  60,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
นาสนาดก์ตามโครงการ
ส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง  
ปี 2562 

เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง 

นักเรียนในสังกัดกลุ่ม
หนองตาคง ทั้ง 7 
โรงเรียน 

 60,000    จํานวน
นักเรียน 
กลุ่มหนองตา
คง 
ได้เป็นตัวแทน 
เข้าแข่งขัน 

นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

41. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการ
ส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง ปี 2563 

เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง 

นักเรียนในสังกัดกลุ่ม
หนองตาคง ทั้ง 7 
โรงเรียน 

  60,000   จํานวน
นักเรียน 
กลุ่มหนองตา
คง 
ได้เป็นตัวแทน 
เข้าแข่งขัน 

นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นใน
การเรียนมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42. อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธ์ิ
ตามโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต้านยาเสพติด
กลุ่มหนองตาคง  
ปี 2563 

เพื่อให้นักเรียนใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ และตระหนัก 
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการ 
เล่นกีฬา 

   60,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

43. อุดหนุนโรงเรียนราษฎร์
พัฒนาสามัคคีตาม
โครงการส่งเสริม
ความสามารถในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ของนักเรียนกลุ่มหนองตา
คง  
ปี 2563 

เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง 

นักเรียนในสังกัดกลุ่ม
หนองตาคง ทั้ง 7 
โรงเรียน 

   60,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
คลองคตตามโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนต้าน
ยาเสพติดกลุ่มหนองตาคง  
ปี 2563 

เพื่อให้นักเรียนใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประ 
โยชน์ และตระหนัก 
ถึงโทษของยาเสพติด 

เด็กนักเรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ โดยการ 
เล่นกีฬา 

    60,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

45. อุดหนุนโรงเรียนบ้าน
จางวางตามโครงการ
ส่งเสริมความสามารถใน
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง ปี 2563 

เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการของนักเรียนกลุ่ม
หนองตาคง 

นักเรียนในสังกัดกลุ่ม
หนองตาคง ทั้ง 7 
โรงเรียน 

    60,000  จํานวนเด็ก
นักเรียน 
ที่ใช้เวลาว่าง  
ในการเล่น
กีฬา 

นักเรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประ 
โยชน์และตระ 
หนักถึงภัยของ 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46. อุดหนุนโรงเรียนหนองตา
คงพิทยาคารตามโครงการ 
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนา
ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจ 
พอเพียง กิจกรรม 
ปรับปรุง 
ห้องสมุดมีชีวิต (รถบัส)  

เพื่อฝึกให้ห้องสมุดม ี
ชีวิตเป็นแหล่งเรียนรู ้
ของชุมชน 

ห้องสมุดมีชีวิตมีหนังสือ
วารสาร อย่างหลากหลาย 
เพื่อให้บริการชุมชน 

 100,000     จํานวนเด็ก
นักเรียน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

มีห้องสมุดมีชีวิต
ได้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของชุมชน 

กอง
การศึกษา 

47. อุดหนุนโรงเรียนหนองตา
คงพิทยาคารตามโครงการ 
ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม ปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส ์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียน 
รู้กระบวนการและวิธี 
การปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส ์

สามารถเป็นแหล่งเรียน 
รู้ของชุมชน เพื่อส่งต่อ 
ให้แก่ผู้ที่สนใจนําไป 
ประกอบอาชีพได ้

  100,000    จํานวนเด็ก
นักเรียน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนและ 
ประชาชนได ้
เรียนรู้กระบวน 
การปลูกผัก 
ไฮโดรโปนิกส ์

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
          แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงาน

ที ่
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48. อุดหนุนโรงเรียนหนองตา
คงพิทยาคารตามโครงการ 
ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชน
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรม การ
เลี้ยงปลาในกระชัง 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียน 
รู้กระบวนการและวิธี 
การเลี้ยงปลานิล 

สามารถเป็นแหล่งเรียน 
รู้ในชุมชนเพื่อส่งต่อ 
ความรู้ให้แก่ผู้สนใจนํา 
ไปประกอบอาชีพได ้

   100,000   จํานวนเด็ก
นักเรียน
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน ์

นักเรียนได้
เรียนรู้
กระบวนการ 
และวิธีการเลี้ยง 
ปลานิล 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่6  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
          แผนงานเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. ปลูกปุาภายในตําบล เพื่อปลูกต้นไม้ภายใน
ตําบล ให้มีปริมาณปุาไม้
มากขึ้น 

ปลูกต้นไม้ภายในตําบล ลด
ภาวะโลกร้อน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีพื้นที่ 
ปุามากขึ้น 
20% 

มีพื้นท่ีปุาสี
เขียวเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

2. จัดอบรมสร้างจิตสํานึก
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมเยาวชนเพื่อสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เยาวชน 
มี จิตสํานึก
มากขึ้น 
20% 

ประชาชนมี
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

3. โครงการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดําริ 
พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ 

เพื่อปลูกหญ้าแฝก
พัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

แหล่งน้ําธรรมชาติได้รับ
การพัฒนา 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 แหล่งน้ําได้ 
รับการพัฒ 
นามากขึ้น 
20% 

มีการอนุรักษ์
และพัฒนา
แหล่งน้ํา 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

4. โครงการกําจัดผักตบชวา 
ในแหล่งน้ํา 

เพื่อกําจัดผักตบชวาใน
แหล่งน้ําสาธารณะ 

กําจัดผักตบชวา ในคลอง
น้ําสาธารณะ ฝายน้ําล้น
ภายในตําบล 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ไม่มี
ผักตบชวาใน
แหล่งน้ํา 

การกักเก็บ
น้ํามีประสิทธ 
ภาพมากขึ้น 

สํานัก 
ปลัดเทศบาล 

 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที ่4  เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศกลุ่มอาเซียน   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
          งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายใน
ตําบล 

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในตําบล 

มีนักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวภายในตําบล
มากขึ้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีนักท่อง 
เท่ียวเพิ่มมาก
ขึ้น 20% 

แหล่งท่องเที่ยว
ภายในตําบล
ได้รับการพัฒนา 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายใน
ตําบล 

เพื่อจัดงานเทศกาล/
กิจกรรมท่องเที่ยวประจํา
ตําบล  

มปีระชาชนท่ัวไป
ร่วมงานเทศกาล
ท่องเที่ยวเป็นประจําทุก
ปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่ม
มากขึ้น20% 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
มีรายได้ สถานท่ี
ท่องเที่ยวเป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
          แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

จัดอบรมให้ความรู้ 
ทัศนะศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

 
250,000 

 

 
250,000 

 

 
250,000 

 

 
250,000 

 
250,000 

บุคลากร 
มีศักยภาพ 
ในการทํางาน
เพิ่ม 
มากขึ้น 20% 

บุคลากรมี
ความรู้ มี
วิสัยทัศน์ที่
กว้างไกล 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 2. โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนา 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดทําแผนพัฒนา 

จัดการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนพัฒนา 

30,000 
 

30,000 30,000 30,000 30,000  จํานวนผู้ที่ได ้
รับประโยชน์ 

การจัดทํา
แผนพัฒนามี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

 3. โครงการให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมาย
ทัว่ไป 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายทัว่ไปที ่
เกี่ยวข้อง 

จัดอบรมให้ความรู้ แก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
กฎหมายทั่วไป 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 20,000 20,000 ประชาชนมี 
ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายทั่วไป 
เพิ่มมากขึ้น  
50 คน 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
ทั่วไปเพิ่มมาก
ขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

4. โครงการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือจ้าง
ระดับอําเภอ 

เพื่อใช้จ่ายภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างระดับ
อําเภอ 

ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือ
จ้างระดับอําเภอได้รับ
การสนับสนุน 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 การดําเนินงาน 
ของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 80% 

การ
ดําเนินการ
ของศูนย์มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
          แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 5. โครงการติดตั้งโทรศัพท์
ระบบอัตโนมัติภายในอาคาร
สํานักงานเทศบาล 

เพื่อติดตั้งโทรศัพท์ระบบ
อัตโนมัติภายในอาคาร
สํานักงาน 

ติดตั้งโทรศัพท์ระบบ
อัตโนมัติภายในอาคาร
สํานักงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000  การติดต่อ
ประสานงาน
ภายในและ
ภายนอกดี
มากขึ้น 

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

 6. โครงการติดตั้องกล้องวงจร
ปิดบริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในและภายนอก
บริเวณอาคารสํานักงาน
เทศบาล ปูองกัน
อาชาญากรรม 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในและภายนอก
อาคารสํานักงาน
เทศบาลเพื่อปูองกันและ
ตรวจสอบความ
ปลอดภัยชิวิตและ
ทรัพย์สิน ตามแบบ
เทศบาล ฯ 

 
 

 700,000  700,000    สามารถ
ตรวจสอบ
ความ
เคลื่อนไหว
ต่าง ๆ  
บริเวณ
สํานักงาน 

 การรักษา
ความ
ปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
          แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7.  โครงการให้ความรู้ประชาชน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
เกี่ยวกับงานก่อสร้างต่าง ๆ 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับงานก่อสร้าง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 20,000 20,000 ประชาชนมี 
ความรู้เกี่ยวกับ 
งานก่อสร้างมาก
ขึ้น  60 คน 

ประชาชนมี
ความรู้
เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างเพิ่ม
มากขึ้น 

กองช่าง 

 8. กันเขตทางหลวงท้องถิ่น เพื่อกันเขตระหว่างเขตทาง
หลวงท้องถิ่นกับแนวเขต
ที่ดินทีมีผู้ครอบครอง 

เกิดความชัดเจนระหว่างเขต
ทางหลวงท้องถิ่นกับแนวเขต
ที่ดิน 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 มีการกันเขตทาง
สาธารณะที่
ชัดเจน 100% 

มีความชัดเจน
ระหว่างแนว
เขตทางกับ
แนวเขตที่ดิน 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคาเมท้ลชีทมีล้อเลื่อน
เคลื่อนที่ได ้

เพื่อก่อสร้างโครงเหล็ก
หลังคาเมทัลชีทมีล้อเลื่อน
เคลื่อนที่ได้ใช้ในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของเทศบาล 

ก่อสร้างโครงเหล็กหลังคา
เมทัลชีทมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่
ได้ตามแบบเทศบาลตําบล
หนองตาคง 

  500,000   ประชาชนที่
ได้รับประโยขน์ 

มีสิ่งอํานวย
ความสะดวก
ให้แก่
ผู้รับบริการ
เพิ่มมากข้ึน 

กองช่าง 

10.  โครงการปรับปรุงห้อง
ประชุมสภาเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงห้องประชุม
สภาเทศบาล 

ปรับปรุงห้องประชุมสภา
เทศบาลให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีห้องประชุม
สภาที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีห้องประชุม
สภาที่มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง 
ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
          แผนงานเคหะและชมุชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสํานักงาน 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณอาคารสํานักงานให้
ดีขึ้น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตาม
แบบเทศบาลหนองตา
คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บริเวณอาคาร
สํานักงานมีภูมิ
ทัศน์ดีขึ้น 

การให้บริการ
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

12. โครงการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในอาคาร
สํานักงานเทศบาล 

 เพื่อติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใน
อาคารสํานักงานเทศบาล 

 ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศใน
ห้องที่จําเป็นต้อง
ติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศ 

500,000 800,000 800,000 800,000 800,000  มีเครื่องปรับ 
อากาศในห้องที่
จําเป็นทุกห้อง 

การทํางานมี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่5  ยกระดับคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
          แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

 
หน่วยงานท่ี 
รับผิดชอบ 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 

13.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อจัดทําระบบแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

จัดทําระบบแผนท่ีและ
ทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน และทันสมัย 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สามารถ
จัดทําแผนที่
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สินได้ 
100% 

การจัดเก็บ
รายได้ม ี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

กอลคลัง 

14. ให้ความรู้คณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  

เพื่อให้ความรู้แก่
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้าง กรรมการตรวจรับ
งาน 

จัดอบรมให้ความรู้แก่
ประชาคม คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ
งาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 20,000 20,000 คณะกรรม 
การมีความ 
รู้เพิ่มมากขึ้น 
60 คน 

คณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
กรรมการตรวจ
รับงานมีความรู้
เพิ่มมากข้ึน 

กองคลัง 

15. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลออกสํารวจ
ภาษีบํารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือน ภาษีปูายให้เป็น
ปัจจุบัน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีของ เทศบาล 

การจัดเก็บภาษีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 5,000 การจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 50% 

การจัดเก็บภาษี
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
กองคลัง 

 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561– 2565) 

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพ 
เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พารา สายคลองคต-สําโรง 
เชื่อมติดต่อระหว่าง 
ตําบลหนองตาคงกับตําบล
ทรายขาว 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราสายคต – สําโรง 
ให้ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคมได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ถนนลาดยางพารา  ขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หรือมีผิวการจราจร 
ไม่น้อยกว่า 13,200 
ตารางเมตร 

  9,789,0000   การ
คมนาคม 
สะดวก
รวดเร็ว 
ขึ้น 

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคม
และ 
ขนส่ง
ผลผลิต 
ทาง
การเกษตร 
ได้สะดวก
รวด 
เร็ว 

กองช่าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
พารา สายคลองคต-ปุาตะแบก 
เชื่อมติดต่อระหว่าง 
ตําบลหนองตาคงกับตําบล 
โปุงน้ําร้อน 

เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง
พาราสายคต – ปุาตะแบก 
ให้ประชาชนมีถนนที่ดีใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยางพารา  ขนาด 
กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,200 เมตร 
หรือมีผิวการจราจร 
ไม่น้อยกว่า 13,200 
ตารางเมตร 

  9,789,0000   การ
คมนาคม 
สะดวก
รวดเร็ว 
ขึ้น 

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคม
และ 
ขนส่ง
ผลผลิต 
ทาง
การเกษตร 
ได้สะดวก
รวด 
เร็ว 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพ 

 เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

3. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
สายบ้านแปลงน้อย – กลุ่มยโส 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคงกับ
ตําบลเทพนิมิต 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ขนาด 
กว้าง 8 เมตร ยาว 3,200 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 25,600 
ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

   8,000,000    จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับ
ประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา 
สายนาสนาด-์ซับมงคล- สะตอน 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคงกับ
ตําบลสะตอน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 10,000 
เมตร ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
60,000 ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

  51,030,000   จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับ
ประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท ์
สายคลองเร่ว – คลองตากุย 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคงกับ
ตําบลโปุงน้ําร้อน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยางขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 
ตารางเมตร ตามแบบทางหลวง
ชนบท 

  6,600,000   จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับ
ประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท ์
สายคลองเร่ว – คลองระกํา 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคงกับ
ตําบลโปุงน้ําร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ที่ดีใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว3,000 เมตร ได้ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

   6 ,600,000   จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับ
ประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพ 
 เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่                   โครงการ     วัตถุประสงค ์ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

7. โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท ์
สายแสมด – เขาตะแบก 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคง
กับตําบลโปุงน้ําร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่
ดีใช้คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,000 
ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

   6,600,000  จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8. โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท ์
สายแสมด – สวนสน 
เชื่อมระหว่างตําบลหนองตาคง
กับตําบลโปุงน้ําร้อน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่
ดีใช้คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ขนาด 
กว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร 
ได้ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,000 
ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

   8,000,000  จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

9. โครงการก่อสร้างถนน 
แอสฟัลท ์
สายบ้านแปลงน้อย – จางวาง 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่
ดีใช้คมนาคมได้สะดวก
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 6 เมตร  
ยาว 4,000 เมตร ได้ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร 
ตามแบบทางหลวงชนบท 

   4,400,000  จํานวนประชา 
ชนที่ได้รับประ 
โยชน ์

มีถนนท่ีดีใช้ 
คมนาคมได ้
สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพ 

 เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่                   โครงการ     วัตถุประสงค ์                      เปาูหมาย 
(              ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

10. โครงการก่อสร้าง สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
พระพุทธ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
พระพุทธ  
บริเวณหมู่ที่ 7บ้านคลองคต 

      95  
ล้าน
บาท 

  ประชาชนที ่
ได้รับประ 
โยชน ์

การเดินทาง 
สัญจรได้รับ 
ความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้าง สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้
คมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง
พระพุทธ  
บริเวณหมู่ที่ 1บ้านโพธ์ิ 

        95  
 ล้านบาท 

 ประชาชนที ่
ได้รับประ 
โยชน ์

การเดินทาง 
สัญจรได้รับ 
ความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้าง สะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สะพานใช้คมนาคมได้
สะดวกรวดเร็ว 

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม 
คลองพระพุทธ บริเวณหมู่ที่ 2 
บ้านจางวาง 

    50 
ล้านบาท 

ประชาชนที ่
ได้รับประ 
โยชน ์

การเดินทาง 
สัญจรได้รับ 
ความ
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
สําหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพ 

 เทศบาลตําบลหนองตาคง 

ก. ทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่  1  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
             แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่                   โครงการ     วัตถุประสงค ์                      เปาูหมาย 
(              ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

13. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
เขามะละกอ 

เพ่ือกักเก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา 
เขามะละกอใช้ 
กักเก็บนํ้าไว้ใช้อุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

     300  
  ล้าน
บาท 

  ประชาชนที ่
ได้รับประ 
โยชน ์

ประชาชนมีน้ํา 
ใช้เพื่อการ 
อุปโภค 
บริโภค และ 
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลอง
ตาดํา 

เพ่ือกักเก็บน้ําไว้ใช้
อุปโภค-บริโภค 
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองตาดําใช้กัก
เก็บน้ําไว้ใช้อุปโภค บริโภคและเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

     300  
  ล้าน
บาท 

  ประชาชนที ่
ได้รับประ 
โยชน ์

ประชาชนมี
นํ้า 
ใช้เพ่ือการ 
อุปโภค 
บริโภค และ 
การเกษตร 
อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง  อําเภอโปุงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

 
ที ่

 
       แผนงาน 

 
     หมวด 

 
       ประเภท 

 
    วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

          งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

1. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. .เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. .เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ 

โต๊ะพับเอนกประสงค์ไฟเบอร ์
ขนาด กว้าง 180 ซม. 
ลึก 75 ซม. 
ราคาตัวละ  2,500 บาท 
จํานวน 10 ตัว 

  25,000   สํานัก
ปลัดเทศบาล 

2. บริหารทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. .เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. .เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ 

โครงเหล็กหลังคาเมทัลชีทมี
ล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้  
จํานวน 3 หลัง 
ราคาหลังละ  
300,000 บาท 

  900,000   สํานัก
ปลัดเทศบาล 

3. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. .เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
2. .เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ  
17,000 บาท 

  17,000   กองการศึกษา 

4. การศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

1. .เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
2. .เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด มัลติ
ฟังช่ัน แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึก 
จํานวน  1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 8,000 บาท 

  8,000   กองการศึกษา 

 
 
 
 
 

แบบ ผ .0 3 

แบบ ผ .0 3 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง  อําเภอโปุงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

 
ที ่

 
       แผนงาน 

 
     หมวด 

 
       ประเภท 

 
    วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

          งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

5. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์อื่น ๆ 1. .เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ ์
2. .เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ 

จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 9,000 บาท 

  9,000   งาน
สาธารณสุข
สํานักปลัด 

6. การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาช 

เรือท้องแบนพร้อม
เครื่องยนต ์
จํานวน 3 ลํา 
ราคาลําละ 500,000 บาท 

  1,500,000   งานปูองกันฯ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

7. การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

รถดับเพลิงขนาด 20,000 
ลิตร พร้อมเครื่องฉีดโพม 
ราคาคันละ 10,000,000 
บาท 
จํานวน 1 คัน 

  10,000,000   งานปูองกันฯ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ .0 3 



บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตําบลหนองตาคง  อําเภอโปุงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

 
ที ่

 
       แผนงาน 

 
     หมวด 

 
       ประเภท 

 
    วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

          งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

8. การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร ่

1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ ์
โฆษณาและเผยแพร ่
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องบันทึกภาพทางอากาศ
(โดรน) 
ราคาเครื่องละ  
50,000 บาท 
จํานวน 1 เครื่อง 

  50,000   งานปูองกันฯ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

9. การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

รถยนต์ตรวจการณ์สี่ประต ู
ขับเคลื่อนสี่ล้อ 
ราคาคันละ 1,600,000 
บาท 
จํานวน 1 คัน 

  1,600,000   งานปูองกันฯ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

10. การรักษาความ
สงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
ราคาเครื่องละ 28,000 
บาท จํานวน 1 เครื่อง 

   28,000   งานปูองกันฯ 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

            
 
 
 
 



 
บัญชีครุภัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตําบลหนองตาคง  อําเภอโปุงน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

 
ที ่

 
       แผนงาน 

 
     หมวด 

 
       ประเภท 

 
    วัตถุประสงค ์

เปูาหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)  

          งบประมาณและท่ีผา่นมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท)  
2562 

(บาท)  
2563 

(บาท)  
2564 

(บาท)  
2565 
(บาท) 

11. สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
ราคาเครื่องละ 28,000 
บาท จํานวน 1 เครื่อง 

   28,000   งาน
สาธารณสุข 

สํานัก
ปลัดเทศบาล 

12. สังคมสงเคราะห ์ ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 24,000 บีทียู 
ราคาเครื่องละ 28,000 
บาท จํานวน 1 เครื่อง 

   28,000   งานพัฒนา
ชุมชน 
สํานัก

ปลัดเทศบาล 

13. เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ ์
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องพ่นยาแรงดันสูง 
จํานวน 1 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 25,000 
บาท 

   25,000   กองช่าง 

14. เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน 
2. เพื่อให้มีครุภัณฑ ์
พร้อมในการปฏิบัต ิ
งานและบริการ
ประชาชน 

เครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู 
ราคาเครื่องละ 17,000 
บาท จํานวน 1 เครื่อง 

   17,000   กองช่าง 

 

แบบ ผ .0 3 


