


คํานํา 
 
 

  แผนพัฒนาท
องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ฉบับนี้ ได
ทบทวนและ
จัดทําข้ึนมา โดยเป/นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว3าด
วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค5กรปกครองส3วน
ท
องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก
ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระวงมหาดไทย ด3วนท่ีสุด ท่ี มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและความสอดคล
องของยุทธศาสตร5
การพัฒนาเทศบาลกับนโยบายรัฐบาลในชุดปDจจุบัน ยุทธศาสตร5การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร5การพัฒนาของ
องค5กรปกครองส3วนท
องถ่ินในเขตจังหวัดอ3างทอง ฯลฯ รวมท้ัง เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพท่ีจะนําไปสู3การบรรลุ
เปGาหมายตามนโยบายท่ีผู
บริหารท
องถ่ินได
กําหนดและนําเสนอไว
ต3อประชาชน แต3อย3างไรก็ตาม ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท
องถ่ินจะไม3สามารถบรรลุผลได
อย3างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับยุทธศาสตร5ชาติ  ยุทธศาสตร5
กลุ3มจังหวัด  และยุทธศาสตร5การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดในภาพรวม ท้ังนี้ เนื่องจากการพัฒนาท่ีตอบสนองต3อ
ปDญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นท่ีจะต
องอาศัยการประสานความร3วมมือระหว3างหน3วยงานต3าง ๆ ในทุก
ระดับ     

  แผนพัฒนาท
องถ่ิน จึงเป/นกรอบและแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและห
วง
ระยะเวลาให
ครอบคลุมระยะเวลาห
าปK คือ ปK 2561 ถึงปK 2565 และเป/นเครื่องมือในการกํากับการบริหารงาน
ของเทศบาลและเป/นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน3วยงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ว3าเป/นไปตาม
วัตถุประสงค5และเปGาหมายท่ีกําหนดไว
หรือไม3 เพียงใด นอกจากนั้น  แผนพัฒนาท
องถ่ินยังเป/นกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจ3ายประจําปK งบประมาณรายจ3ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต3ละปKงบประมาณ
ในช3วงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือให
การปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงค5ตามโครงการพัฒนาท่ีกําหนดไว

ในแผนพัฒนาท
องถ่ิน และท้ังยังเป/นการจัดการเตรียมโครงการพัฒนาต3างๆ ให
อยู3ในลักษณะท่ีพร
อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําปK และนําไปปฏิบัติได
ทันทีเม่ือได
รับงบประมาณ จึงหวังเป/นอย3างยิ่งว3าแผนพัฒนา
ท
องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ฉบับนี้ จะเป/นประโยชน5ในการปฏิบัติงานของ
หน3วยงานต3าง ๆ ของเทศบาลและการวางแผนการปฏิบัติงานในปKต3อๆ ไป ท่ีสามารถนําไปสู3การบูรณาการ
แผนงานโครงการกับแผนจังหวัด กลุ3มจังหวัด ยุทธศาสตร5การพัฒนาขององค5กรปกครองส3วนท
องถ่ินในเขต
จังหวัดได
เป/นอย3างดียิ่ง 

 
 
          เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
                   มิถุนายน  2562 
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ส�วนท่ี 1 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

 

1. ด�านกายภาพ 

1.1 ท่ีตั้งของหมู�บ�านหรือชุมชน 
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ต้ังอยู�ห�างจากท่ีว�าการอําเภอวิเศษชัยชาญ ระยะทางประมาณ 2 

กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 3195 ทางหลวงชนบท อท 3454 และทางหลวงชนบท อท 4004 ซ่ึง
มีอาณาเขตติดต�อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต�อกับถนนบ3านกองช3าง  ตําบลศาลเจ3าโรงทอง และถนนขุนวิเศษ ตําบล     
ไผ�จําศีล 

ทิศใต3  ติดต�อกับถนนคอกวัวใหญ� ตําบลศาลเจ3าโรงทอง และถนนปู7ดอก – ปู7ทอง
แก3ว 21 ตําบลไผ�จําศีล 

ทิศตะวันออก ติดต�อกับคลองขุนตลอดแนว 
ทิศตะวันตก ติดต�อกับคลองชลประทาน 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญแบ�งเขตการปกครอง  ประกอบด3วย  2  ตําบล  ดังนี้ 

ตําบล 
หมู�บ�านท่ีมีอาณาเขต 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
เต็มหมู�บ�าน บางส�วน 

ตําบลศาลเจ3าโรงทอง  มี  8  หมู�บ3าน 
ตําบลไผ�จําศีล          มี  4  หมู�บ3าน 

5,6 
- 

1,2,3,4,7,8 
2,3,4,5 

รวม  2  ตําบล 2  หมู�บ3าน 10  หมู�บ3าน 

 เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  มีการจัดต้ังชุมชนภายในเขตเทศบาล จํานวน  8  ชุมชน  ได3แก� 
1. ชุมชนบ3านคลองน้ําเชี่ยว 
2. ชุมชนวัดหลวง 
3. ชุมชนตลาดศาลเจ3าโรงทอง 
4. ชุมชนวัดนางใน 
5. ชุมชนวัดสําโรง 
6. ชุมชนบ3านคลองขุน 
7. ชุมชนดอกแก3ว 
8. ชุมชนเมืองวิเศษไชยชาญ 



         เทศบาลตําบลวเิศษไชยชาญ 
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Wisetchaichan municipality 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญเป@นท่ีราบลุ�มมีแม�น้ําน3อยไหลผ�านกลาง
พ้ืนท่ีตลอดแนวโดยแบ�งออกเป@น 2 ฝCDง  คือฝCDงตําบลศาลเจ3าโรงทอง และฝCDงตําบลไผ�จําศีล  พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป@นท่ี
อยู�อาศัยและเป@นพ้ืนท่ีพาณิชยกรรม  บางส�วนเป@นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใช3ในการทํานา  ทําสวนพืชผักผลไม3 และ
ปศุสัตวE 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศโดยเฉลี่ย มีดังนี้ 
 1.  ฤดูร3อน  เริ่มต้ังแต�เดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป@นฤดูเปลี่ยนมรสุมครั้งแรก มีอากาศร3อนจัดใน
เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายปHมีค�าประมาณ 40 องศาเซลเซียส 

2.  ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต�เดือนมิถุนายน – ตุลาคม อยู�ในช�วงอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต3   
3.   ฤดูหนาว  เริ่ม ต้ังแต� เ ดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธE  อยู� ในช�วงอิทธิพลของลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศแห3งแล3งและหนาวเย็น อุณหภูมิต่ําสุดรายปHมีค�าประมาณ 19 องศาเซลเซียส 

          1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีเป@นดินร�วน ดินเหนียว พ้ืนราบเหมาะแก�การเพาะปลูกข3าว 

1.5 ลักษณะของแหล�งน้ํา 
 เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  มีแหล�งน้ําดังนี้ 

1.  แม�น้ํา  ในเขตเทศบาลมีแม�น้ําน3อยไหลผ�าน 
2. คลอง  มีคลองขุน และคลองส�งน้ําชลประทาน 

1.6  ลักษณะของไม�และป2าไม� 
ในเขตเทศบาลไม�มีป7าไม3  แต�มีต3นไม3ท่ีชาวบ3านปลูกลักษณะของไม3เป@นไม3ยืนต3น  ผลัดใบ   

 

2. ด�านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบประมาณ 2.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,562.50 ไร� ซ่ึงมี
อาณาเขตติดต�อดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต�อกับถนนบ3านกองช3าง  ตําบลศาลเจ3าโรงทอง และถนนขุนวิเศษ ตําบล     
ไผ�จําศีล 

ทิศใต3  ติดต�อกับถนนคอกวัวใหญ� ตําบลศาลเจ3าโรงทอง และถนนปู7ดอก – ปู7ทอง
แก3ว 21 ตําบลไผ�จําศีล 

ทิศตะวันออก ติดต�อกับคลองขุนตลอดแนว 
ทิศตะวันตก ติดต�อกับคลองชลประทาน 

 



แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
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เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญแบ�งเขตการปกครอง  ประกอบด3วย  2  ตําบล  ดังนี้ 

ตําบล 
หมู�บ�านท่ีมีอาณาเขต 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
เต็มหมู�บ�าน บางส�วน 

ตําบลศาลเจ3าโรงทอง  มี  8  หมู�บ3าน 
ตําบลไผ�จําศีล          มี  4  หมู�บ3าน 

5,6 
- 

1,2,3,4,7,8 
2,3,4,5 

รวม  2  ตําบล 2  หมู�บ3าน 10  หมู�บ3าน 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 2.2.1 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร 
 การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู3แทนราษฎร จัดให3มีการลงคะแนนเลือกต้ังเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2562 ซ่ึงใน
เขตเทศบาลมีผู3มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมด 4,924 คน ผู3มาใช3สิทธิเลือกต้ัง จํานวน 3,561 คน คิดเป@นร3อยละ 72.31 
ของผู3มีสิทธิเลือกต้ัง  
 2.2.2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท�องถ่ินและผู�บริหารท�องถ่ิน 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญมีสมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 คน ซ่ึงเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 
และมีนายกเทศมนตรีเป@นผู3บริหารสูงสุด ซ่ึงเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน ตามพระราชบัญญัติการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาท3องถ่ินหรือผู3บริหารท3องถ่ิน พ.ศ. 2545 เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2554 โดยแบ�งเขตการเลือกต้ัง
นายกเทศมนตรีท้ังเขตเทศบาลเป@น 1 เขตเลือกต้ัง  และสมาชิกสภาเทศบาลออกเป@น  2  เขตเลือกต้ัง ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี 1  ประกอบด3วย  หมู�ท่ี 5, 6, 7, 8 ตําบลศาลเจ3าโรงทอง      
เขตเลือกตั้งท่ี 2  ประกอบด3วย หมู�ท่ี 1, 2, 3, 4 ตําบลศาลเจ3าโรงทอง และหมู�ท่ี 2, 3, 4, 5 

ตําบลไผ�จําศีล 
จํานวนผู�มีสิทธิเลือกตั้ง (ข�อมูลเม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2554)   

   -  จํานวนผู3มีสิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรีท้ังหมด 4,885  คน 
  -  จํานวนผู3มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมด  4,885  คน แบ�งเป@น 
   เขตเลือกต้ังท่ี 1 จํานวน  2,398  คน 
   เขตเลือกต้ังท่ี 2 จํานวน  2,487  คน 
  จํานวนผู�มาใช�สิทธิเลือกตั้งครั้งล�าสุด (พ.ศ. 2554) 

-  จํานวนผู3มาใช3สิทธิเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  3,352  คน จากผู3มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมดคิดเป@น
ร3อยละ  68.62 
  -  จํานวนผู3มาใช3สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล  3,352 คน จากผู3มีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมดคิด
เป@นร3อยละ  68.62  แบ�งเป@น 
   เขตเลือกต้ังท่ี 1 จํานวน  1,668  คน 
   เขตเลือกต้ังท่ี 2 จํานวน  1,684  คน 
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ปCจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลได3ครบวาระการดํารงตําแหน�งไปแล3ว เม่ือวันท่ี 10 
กันยายน 2558 และได3อยู�รักษาการในตําแหน�งโดยอาศัยคําสั่ง คสช.  ซ่ึงยังไม�ให3มีการจัดการเลือกต้ัง 
 

3.  ประชากร 

 3.1 ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ มีประชากรในปH 2562 ท้ังสิ้น 6,270 คน แยกเป@นชาย 2,892 คน แยก

เป@นหญิง 3,378 คน อัตราความหนาแน�นของประชากร 2,508 คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนผู3มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมี
อายุ 18 ปHข้ึนไป จํานวน 5,179 คน โดยเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมของประชากรในเขตเทศบาล ย3อนหลัง 3 ปH 
และคาดว�าในอนาคตอัตราการเพ่ิมของประชากรในเขตเทศบาลยังคงเพ่ิมข้ึนมา 

ที่ ชุมชน 

ป= 2560 ป= 2561 ป= 2562 

ประชากร 
หลังคา
เรือน 

ประชากร 
หลังคา
เรือน 

ประชากร 
หลังคา
เรือน 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

1 บ3านคลองนํ้าเช่ียว 223 304 527 170 222 303 525 172 210 300 510 173 

2 วัดหลวง 473 456 929 248 473 449 922 274 475 446 921 274 

3 ตลาดศาลเจ3าโรงทอง 536 658 1,194 779 539 669 1,208 778 537 654 1,191 778 

4 วัดนางใน 579 668 1,247 900 591 695 1,286 904 589 694 1,283 913 

5 วัดสําโรง 234 287 521 180 249 303 552 184 245 293 538 184 

6 ดอกแก3ว 81 108 189 63 78 107 185 63 83 108 191 64 

7 เมืองวิเศษไชยชาญ 412 492 904 322 407 498 905 324 403 493 896 326 

8 บ3านคลองขุน 357 405 762 237 402 759 350 239 350 390 740 245 

 รวม 2,895 3,378 6,273 2,899 2,916 3,426 6,342 2,938 2,892 3,378 6,270 2,957 

 

3.2 ช�วงอายุและจํานวนประชากร  
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ มีประชากรท้ังสิ้น  6,230  คน แยกตามช�วงอายุ ดังนี้ 

ข�อมูลประชากรแยกตามช�วงอายุ ชาย หญิง รวม 

จํานวนประชากรเยาวชน (ตํ่ากว�า 18 ปH) 544 547 1,091 

จํานวนประชากร (18 – 60 ปH) 1,684 1,806 3,490 

จํานวนประชากรผู3สูงอายุ (มากกว�า 60 ปH) 664 1,205 1,689 

รวมท้ังส้ิน 2,892 3,378 6,270 

ท่ีมา : สํานักทะเบียนท3องถิ่นเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ข3อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา   
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญมีโรงเรียนท่ีอยู�ในเขต จํานวน 5 แห�ง ดังนี้ 
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัด สพฐ. จํานวน 3 แห�ง ได3แก� โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียด

อุปถัมภE), โรงเรียนวัดราชสกุณา (นก), โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 
2. โรงเรียนเอกชน จํานวน 1 แห�ง ได3แก� โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 
3. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แห�ง ได3แก� โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 

นอกจากนี้ มีศูนยEพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล จํานวน 1 แห�ง คือศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก (3 ขวบ) เทศบาล
ตําบลวิเศษไชยชาญ และท่ีได3รับการถ�ายโอน จํานวน 1 แห�ง คือศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก (3 ขวบ) วัดราชสกุณา 
(นก) รวมท้ังยังมีศูนยEการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัย จํานวน 1 แห�ง และห3องสมุดเฉลิม   
ราชกุมารี จํานวน 1 แห�ง 

  สถานศึกษา 
ระดับ 

ก�อนวัยเรียน 
ระดับ 

อนุบาล 
ระดับ 

ประถมศึกษา รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. ศูนยEพัฒนาเด็กเล็ก (วัดราชสกุณา
(นก) 

5 8 - - - - 13 

2. ศูนยEพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ 16 35 - - - - 51 
3. โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียด
อุปถัมภE) 

- - 124 137 600 679 1,540 

4. โรงเรียนวัดราชสกุณา (นก) - - 12 16 55 42 125 
5. โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ - - 14 9 49 32 104 

รวม 21 43 150 162 704 753 1,833 

ท่ีมา : กองการศึกษา  เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ (ข3อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562) 

4.2  การสาธารณสุข 
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญมีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลไผ�จําศีล จํานวน 1 แห�ง ราษฎรส�วน

ใหญ�ยังใช3บริการอยู�และใช3บริการโรงพยาบาลอําเภอวิเศษชัยชาญ ซ่ึงอยู�ใกล3กับเขตเทศบาล 

นอกจากนี้ยังมีบริการด3านสาธารณสุข  ดังนี้ 
1) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  จํานวน     1    แห�ง 
2) สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน     10   แห�ง 
3) ร3านขายยาแผนปCจจุบัน   จํานวน     9    แห�ง 
4) สมาชิก  อ.ส.ม.    จํานวน     95  คน 

4.3  อาชญากรรม 
เทศบาลไม�มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน   
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4.4 ยาเสพติด 
ปCญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  พบว�าในเขตเทศบาลมีผู3ท่ีติดยาเสพติดแต�เม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืน

ถือว�าน3อย และยังไม�พบผู3ค3า เหตุผลก็เนื่องจากได3รับความร�วมมือกับทางผู3นํา ประชาชน หน�วยงานของ
เทศบาลท่ีช�วยสอดส�องดูแลอยู�เป@นประจํา การแก3ไขปCญหาของเทศบาลสามารถทําได3เฉพาะตามอํานาจหน3าท่ี
เท�านั้น เช�น การณรงคE การประชาสัมพันธE การแจ3งเบาะแส การฝSกอบรมให3ความรู3 ถ3านอกเหนือจากอํานาจ
หน3าท่ี จึงเป@นเรื่องของอําเภอหรือตํารวจแล3วแต�กรณี ท้ังนี้ เทศบาลก็ได3ให3ความร�วมมือด3วยดีมาโดยตลอด   

 4.5 การสังคมสังเคราะหD  
 เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญได3ดําเนินการด3านสงคมสังเคราะหE ดังนี้ 

1) ดําเนินการจ�ายเบ้ียยังชีพให3กับผู3สูงอายุ ผู3พิการ และผู3ป7วยเอดสE   
2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3) ประสานการทําบัตรผู3พิการ 
4) ประสานการขอรับงบประมาณในการขอรับความช�วยเหลือผู3ยากจน  ยากไร3  รายได3น3อย 

และผู3ด3อยโอกาสไร3ท่ีพ่ึง จากหน�วยงานท่ีเก่ียวข3อง 
  5) โครงการเยี่ยมบ3านผู3ป7วย 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส�ง 
1) ข3อมูลถนนและสะพาน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  แยกตามลักษณะดังนี้ 

 

ลักษณะถนน/สะพาน จํานวนสาย/แห�ง 
1.  ถนนลูกรัง 1 
2.  ถนนลาดยาง 3 
3.  ถนนคอนกรีต 91 
4.  สะพานคอนกรีต  1 
5.  สะพานเหล็ก 1 

2) การคมนาคมขนส�ง 
การคมนาคมขนส�งภายในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ แบ�งเป@น 2 เส3นทาง คือทางบกและทางน้ํา 

ประชาชนส�วนใหญ�นิยมการเดินทางและการขนส�งทางรถยนตEมากท่ีสุด โดยมีรถยนตEโดยสารประจําทาง
ระหว�างจังหวัด และจังหวัดใกล3เคียงผ�านเขตเทศบาลฯ เช�น กรุงเทพ–สุพรรณบุรี, สระบุรี - สุพรรณบุรี เป@นต3น 
ประชาชนส�วนใหญ�นิยมใช3รถจักรยานยนตEและรถยนตEส�วนบุคคลเป@นพาหนะในการเดินทาง การคมนาคม
ติดต�อภายในเขตเทศบาลเป@นถนน คสล. และมีถนนเชื่อมต�อกับอําเภอและจังหวัดอ่ืนๆ  ถนนสายหลักมี 2 สาย 
ได3แก� ทางหลวงแผ�นดินโพธิ์พระยา–ท�าเรือ และทางหลวงแผ�นดินโพธิ์ทอง–ผักไห� และเทศบาลตําบลวิเศษ   
ไชยชาญได3กําหนดถนนใหม�ซ่ึงใช3เรียกตามสภาพท3องถ่ินนั้น คือ ถนนวิเศษชัยชาญ - ผักไห� 
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5.2  การไฟฟGา 
ภายในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญใช3กระแสไฟฟWาจากการไฟฟWาส�วนภูมิภาคอําเภอวิเศษชัยชาญ 

ตามถนน  ตรอก ซอยในเขตเทศบาล ได3จัดให3มีไฟฟWาสาธารณะไว3บริการประชาชนท่ีสัญจรไปมา เพ่ืออํานวย
ความสะดวกแก�ประชาชนในเขต  จํานวน 1,472 จุด ครอบคลุมถนน 91 สาย มีจํานวนครัวเรือน (ในเขต
เทศบาล) ท่ีใช3บริการไฟฟWาจากการไฟฟWาส�วนภูมิภาคอําเภอวิเศษชัยชาญ  มีจํานวน  2,957  ครัวเรือน   

5.3  การประปา 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  ใช3บริการน้ําประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภคจาก

สํานักงานการประปาส�วนภูมิภาคอําเภอวิเศษชัยชาญ  ซ่ึงมีจํานวนผู3ใช3บริการน้ําประปาในเขตเทศบาล  มี
จํานวน  2,957 ครัวเรือน 

5.4  โทรศัพทD 
ในเขตเทศบาลมีท่ีต้ังชุมสายการบริการทางโทรศัพทEของทีโอทีท่ีครอบคลุมเขตเทศบาล ปCจจุบัน

ประชาชนใช3โทรศัพทEเคลื่อนท่ีเป@นส�วนใหญ� เพ่ือเข3าถึงระบบการสื่อสารเพ่ิมมากข้ึน โดยผ�านระบบ Internet  

5.5 ไปรษณียDหรือการส่ือสารหรือการขนส�ง และวัสดุครุภัณฑD 
เทศบาลมีท่ีต้ังของท่ีทําการไปรษณียEโทรเลข จํานวน 1 แห�ง เป]ดให3บริการเวลา 08.00 – 16.00 น. ใน

วันจันทรE – วันเสารE (วันเสารEครึ่งวัน) และหยุดวันอาทิตยE    
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ  

          6.1  การเกษตร 
ประชาชนประมาณร3อยละ 10 ประกอบอาชีพทําการเกษตรกรรมได3แก� ทํานา ปลูกข3าว ท่ีเหลือ

ประกอบอาชีพค3าขาย กิจการส�วนตัวและรับจ3าง 

          6.2  การประมง 
ในเขตเทศบาลไม�มีการทําประมง 

          6.3  การปศุสัตวD 
ในเขตเทศบาลมีพ้ืนท่ีทําการเลี้ยงสัตวEประมาณ 0.25 ตารางกิโลเมตร ส�วนใหญ�มีการเลี้ยงโค เลี้ยงสุกร 

เลี้ยงเป@ด และเลี้ยงไก� 
         6.4  การบริการ  

มีร3านบริการทําผม เสริมสวย จํานวน 24 แห�ง ในพ้ืนท่ี หมู�ท่ี 3, 4, 6, 7 และหมู�ท่ี 8 ตําบลศาลเจ3า   
โรงทอง และหมู�ท่ี 4,5 ตําบลไผ�จําศีล  

มีร3านอาหาร จํานวน 1 แห�ง   
 
    



         เทศบาลตําบลวเิศษไชยชาญ 
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Wisetchaichan municipality 

          6.5  การท�องเท่ียว 
มีแหล�งท�องเท่ียวสําคัญ คือ อนุสาวรียEนายดอก - นายทองแก3ว ต้ังอยู�หมู�ท่ี 2 ตําบลไผ�จําศีล และวัด

ต�างๆ ท่ีอยู�ในเขตเทศบาล มีประชาชนนิยมไปนมัสการในเทศกาลต�างๆ รวมท้ังไปสักการะบูชา และร�วม
ประกอบพิธีทางศาสนาในวันสําคัญต�างๆ นอกจากนี้ยังมีตลาด 100 ปH “ศาลเจ3าโรงทอง” เป@นการท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเรื่องของความเป@นอยู�และเป@นชุมชน 2 วัฒนธรรม คือวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมจีน ท่ียังคงมี
ปรากฏให3เห็นอยู� 

6.6  อุตสาหกรรม ไม�มีอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  

          6.7  การพาณิชยDและกลุ�มอาชีพ 

 การพาณิชยD  
(1) ธนาคาร  จํานวน  6  แห�ง  (7) สถานีบริการน้ํามัน จํานวน  2  แห�ง 
(2) บริษัท  จํานวน  13 แห�ง  (8) ตลาดสด  จํานวน  -  แห�ง 
(3) ห3างหุ3นส�วนจํากัด จํานวน 2   แห�ง  (9) ตลาดเอกชน  จํานวน  4  แห�ง   
(4) ร3านค3าต�างๆ  จํานวน 335 แห�ง (10) โรงฆ�าสัตวE  จํานวน  1  แห�ง 
(5) ซุปเปอรEมาเก็ต จํานวน  -    แห�ง  (11) มินิมารEท  จํานวน  4  แห�ง 
(6) ศูนยEการค3า/ห3างสรรพสินค3า จํานวน  -  แห�ง (12) สถานธนานุบาล จํานวน  1  แห�ง 

กลุ�มอาชีพ 
กลุ�มพัฒนาอาชีพวีรไทย 

          6.8 แรงงาน 
ในเขตเทศบาลส�วนใหญ�เป@นพ้ืนท่ีอยู�อาศัย และย�านพาณิชยกรรม ประกอบอาชีพค3าขายและธุรกิจ

ส�วนตัวเป@นส�วนใหญ� แต�ก็มีประชากรบางส�วนไปรับจ3างทํางานนอกพ้ืนท่ี รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางาน
ต�างประเทศ  ปCญหาท่ีพบคือ ประชากรต3องไปทํางานนอกพ้ืนท่ีท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห3างร3านใหญ�ๆ 
เพราะในพ้ืนท่ีไม�มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ3างแรงงานเยอะ  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

          7.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ บางส�วนนับถือศาสนาอิสลามและศาสนาอ่ืน ซ่ึง

ประชาชนอยู�ร�วมกันในสังคมได3เป@นอย�างดี  มีศาสนสถานในเขตเทศบาล 4 แห�ง คือ 
1. วัดนางในธัมมิการาม 
2. วัดราชสกุณา (นก) 
3. วัดวิเศษไชยชาญ  
4. วัดสําโรง 



แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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7.2 ประเพณีและงานประจําป=  
ประเพณีและเทศกาลสําคัญ  ได3แก� 

1. ประเพณีลอยกระทง     ประมาณเดือนพฤศจิกายน                 
                   2. ประเพณีสงกรานตE    ประมาณเดือนเมษายน 

3. ประเพณีแห�เทียนพรรษา   ประมาณเดือนกรกฎาคม 
4. เทศกาลวันข้ึนปHใหม�  ประมาณเดือนมกราคม 

 5. เทศกาลวันตรุษจีน  ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธE 

7.3 ภูมิปKญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน  
 ภูมิปCญญาท3องถ่ินท่ีโดดเด�น  คือ เรือข3ามฟากด3วยระบบพลังงานน้ํา 
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษากลาง 

7.4 สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
 สินค3าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกท่ีโดดเด�น  คือ ขนมหวานแบบไทย เช�น ขนมเกสรลําเจียก 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
          8.1 น้ํา ท่ีใช�ในการอุปโภค-บริโภค  ส�วนใหญ�เป@นน้ําประปา และได3จากน้ําฝน และน้ําดิบจากแม�น้ํา
น3อย คลองขุน และจากคลองชลประทาน 

8.2 ป2าไม� ในเขตเทศบาลไม�มีป7าไม3 

          8.3 ภูเขา ในเขตเทศบาลไม�มีภูเขา 

          8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนท่ีของเทศบาลส�วนมากเป@นพ้ืนท่ีสําหรับอยู�อาศัย ร3านค3า สถานประกอบการ และมีพ้ืนท่ีเพียง

เล็กน3อยท่ีเป@นพ้ืนท่ีสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี ได3แก� ดิน น้ํา ต3นไม3 อากาศท่ีไม�มีมลพิษ ปCญหาคือ
ด3านขยะ เม่ือชุมชนมีความหนาแน�นปริมาณขยะก็มีมากข้ึน การแก3ไขปCญหา เทศบาลได3จัดทําโครงการเพ่ือ
แก3ปCญหาให3กับประชาชนและเป@นไปตามความต3องการของประชาชน เช�น โครงการอบรมให3ความรู3การคัดแยก
ขยะต3นทาง และคัดเลือกชุมชนต3นแบบในการคัดแยกขยะต3นทาง โครงการปลูกต3นไม3ในวันสําคัญต�างๆ ในพ้ืนท่ี
ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนEของเมืองให3ร�มรื่นสวยงาม ให3เป@นเมืองน�าอยู� เป@นท่ี
พักผ�อนหย�อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
 

� � � � � � 
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ส�วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาองค
กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธระหว�างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป# 
1.1.1 ความเป
นมา 

คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันท่ี30 มิถุนายน2558 เห็นชอบให�มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร0ชาติ มีอํานาจหน�าท่ีในการจัดทําร1างยุทธศาสตร0ชาติระยะ20 ป2 เพ่ือใช�ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู1ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และให�เสนอร1างยุทธศาสตร0ชาติระยะ20 ป2 ให�คณะรัฐมนตรีพิจารณาให�
ความเห็นชอบ เพ่ือใช�เป
นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี2 ของรัฐบาล (ป22558 - 2559) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะท่ี3 (ป22560 เป
นต�นไป)คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร0ชาติได�แต1งต้ังคณะอนุกรรมการ2คณะ 
ได�แก1 (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร0และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทําร1างกรอบยุทธศาสตร0ชาติระยะ20 
ป2 และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทําร1างแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต�ยุทธศาสตร0ชาติระยะ 20ป2 

คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร0และกรอบการปฏิรูป ได�ดําเนินการยกร1างกรอบยุทธศาสตร0ชาติ
ระยะ20 ป2 ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยได�มีการนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร0ชาติท่ีมาจากหลายภาคส1วน ได�แก1 ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ 
รวมถึงได�พิจารณานําข�อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห1งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป
นข�อมูลใน
การยกร1างยุทธศาสตร0ชาติด�วย และได�นําเสนอร1างกรอบยุทธศาสตร0ชาติระยะ20 ป2ต1อท่ีประชุมคณะกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตร0ชาติ ซ่ึงขณะนี้อยู1ระหว1างการดําเนินการปรับปรุงร1างกรอบยุทธศาสตร0ชาติตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร0ชาติ 

1.1.2 สาระสําคัญ 

 สาระสําคัญของยุทธศาสตร0ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร0ชาติกําลังดําเนินการยกร1างอยู1ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด�วย วิสัยทัศน0และเปKาหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต�องการบรรลุร1วมกัน รวมท้ัง
นโยบายแห1งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป
นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค0กรและคนไทยทุกคนต�องมุ1ง
ดําเนินการไปพร�อมกันอย1างประสานสอดคล�อง เพ่ือให�บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคนต�องการ คือประเทศไทย
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห1งชาติ อันได�แก1 การเมืองภายในประเทศ การเมือง
ต1างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร0และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 



แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
 

หน�า | 11 
ยุทธศาสตร
การพัฒนาองค
กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

 1.1.3 วิสัยทัศน0และยุทธศาสตร0 

 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป
นประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป
นคติพจน0ประจําชาติว1า “ม่ันคง ม่ังค่ังยั่งยืน” เพ่ือให�ประเทศมีขีดความสามารถ
ในการแข1งขัน มีรายได�สูงอยู1ในกลุ1มประเทศพัฒนาแล�ว คนไทยมีความสุข อยู1ดี กินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอ
ภาคและเป
นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร0ชาติท่ีจะใช�เป
นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ20 ป2ต1อจากนี้ไป จะ
ประกอบด�วย6 ยุทธศาสตร0 ได�แก1 
 1.ยุทธศาสตรด$านความม่ันคง มีเปKาหมายท้ังในการสร�างเสถียรภาพภายในประเทศและช1วยลดและ
ปKองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร�างความเชื่อม่ันในกลุ1มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต1อ
ประเทศไทย 
 2.ยุทธศาสตรด$านการสร$างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให�ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู1
การเป
นประเทศพัฒนาแล�ว ซ่ึงจําเป
นต�องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช�นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข1งขันและการพัฒนาอย1างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการการสร�าง
ความม่ันคงและปลอดภัยด�านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค�าและการเป
นผู�ประกอบการรวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห1งอนาคต ท้ังนี้ภายใต�กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปPจจัยเชิงยุทธศาสตร0ทุกด�าน อัน
ได�แก1 โครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส0 วิทยาศาสตร0 เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย0 และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสร$างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให�เป
นรากฐานท่ี
แข็งแกร1งของประเทศ มีความพร�อมทางกาย ใจ สติปPญญา มีความเป
นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห0อย1างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู�คุณค1าความเป
นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง 
 4. ยุทธศาสตรด$านการสร$างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร1งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร�างความม่ันคงให�ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู1สังคมท่ีเสมอภาคและเป
นธรรม 
 5. ยุทธศาสตรด$านการสร$างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรต�อส่ิงแวดล$อม เพ่ือเร1งอนุรักษ0
ฟSTนฟูและสร�างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด�านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการ
ปKองกันผลกระทบและปรับตัวต1อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ1งสู1การ
เป
นสังคมสีเขียว 
 6. ยุทธศาสตรด$านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให�หน1วยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู1ท�องถ่ินอย1างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
1.2.1 ความสําคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี12 (พ.ศ.2560 - 2564) ได�จัดทําข้ึนในช1วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศท1ามกลางสถานการณ0โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย1างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล�ชิดกันมากข้ึน โดย
ได�น�อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป
นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต1อเนื่องจาก
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แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี9 – 11 เพ่ือเสริมสร�างภูมิคุ�มกันและช1วยให�สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู1ได�อย1างม่ันคง เกิด
ภูมิคุ�มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย1างเหมาะสม ส1งผลให�การพัฒนาประเทศสู1ความสมดุลและ
ยั่งยืนในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 นี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ 
(สศช.) ได�จัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร0ชาติ20 ป2 (พ.ศ.2560 - 2579) ซ่ึงเป
นแผนแม1บทหลักของการพัฒนา
ประเทศ และเปKาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับ
โครงสร�างประเทศไทยไปสู1Thailand 4.0ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได�ให�ความสําคัญกับ
การมีส1วนร1วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส1วน ท้ังในระดับกลุ1มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุก
ข้ันตอนของแผนฯ อย1างกว�างขวางและต1อเนื่องเพ่ือร1วมกันกําหนดวิสัยทัศน0และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังร1วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร0ของแผนฯ เพ่ือมุ1งสู1 “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 จึงเป
นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต1อกับยุทธศาสตร0ชาติ20 ป2 ใน
ลักษณะการแปลงยุทธศาสตร0ระยะยาวสู1การปฏิบัติ โดยในแต1ละยุทธศาสตร0ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 ได�
กําหนดประเด็นการพัฒนา พร�อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีต�องดําเนินการให�เห็นผลเป
นรูปธรรมในช1วง5 ป2
แรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร0ชาติ เพ่ือเตรียมความพร�อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให�
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได�อย1างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได�กําหนดแนวคิด
และกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับให�การพัฒนาเป
นไปอย1างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นําไปสู1การพัฒนาเพ่ือประโยชน0สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1.2.2 เปKาหมาย 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 กําหนดเปKาหมายในด�านต1างๆ ในช1วงเวลา5 ป2โดยคํานึงถึงการดําเนินการต1อ

ยอดต1อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี13 14 และ15 เพ่ือให�เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปKาหมายยุทธศาสตร0ชาติ20 ป2 และใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเปKาหมายและตัวชี้วัดในรายละเอียดมากกว1าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ1าน
มาเพ่ือให�กํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเปKาหมายในแผนระดับรองและแผนปฏิบัติการต1างๆ ได�ชัดเจนข้ึน 
โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต1างๆ ต�องแสดงให�เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเปKาหมายท่ีเป
น
ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ0หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและโครงการได� โดยเฉพาะอย1างยิ่งในแต1ละกลุ1มบูรณา
การของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึงตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้ แผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี12 ได�ตั้งเปKาหมายในมิติหลักๆ ประกอบด�วย 

1.คนไทยท่ีมีคุณลักษณะเป
นคนไทยท่ีสมบูรณ0 มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดี
ของสังคม มีความเป
นพลเมืองต่ืนรู� มีความสามารถในการปรับตัวได�อย1างรู�เท1าทันสถานการณ0มีความ
รับผิดชอบและทําประโยชน0ต1อส1วนร1วม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณมีวิถีชีวิต
ท่ีพอเพียง มีความเป
นไทย 

2.การลดความเหลื่อมล้ําทางด�านรายได�และความยากจน การเข�าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ
อย1างท่ัวถึง กลุ1มท่ีมีรายได�ต่ําสุดร�อยละ40 มีรายได�เพ่ิมข้ึนอย1างน�อยร�อยละ15 

3.ระบบเศรษฐกิจมีความเข�มแข็งและแข1งขันได� โครงสร�างเศรษฐกิจปรับสู1เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู�ประกอบการรุ1นใหม1และเป
นสังคมผู�ประกอบการ และมีผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ี



แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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เข�มแข็งสามารถใช�นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร�างสรรค0คุณค1าสินค�าและบริการรวมท้ังมีระบบการ
ผลิตและให�บริการจากฐานรายได�เดิมท่ีมีมูลค1าเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยร�อยละ5ต1อป2เพ่ือให�บรรลุเปKาหมายการเป
นประเทศท่ีมีรายได�สูงภายในป22579 

4.ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล�อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป
นมิตรกับสิ่งแวดล�อม มี
ความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ําโดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปlาไม�ให�ได�ร�อยละ40 ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความสมดุล
ของระบบนิเวศ ลดการปล1อยกmาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส1งไม1น�อยกว1าร�อยละ7 ภายในป22563 
เทียบกับการปล1อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส1วนของขยะมูลฝอยท่ีได�รับการจัดการอย1างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยู1ในเกณฑ0มาตรฐาน 

5.มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร�างภาพลักษณ0ดีและเพ่ิมความ
เชื่อม่ันของนานาชาติต1อประเทศไทย ความขัดแย�งทางอุดมการณ0และความคิดในสังคมลดลงปPญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส1วนร1วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว1างประเทศ เป
นต�น 

6.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร1งใส ตรวจสอบได�กระจายอํานาจและมี
ส1วนร1วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให�บริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนได�ดีกว1าลดลง เพ่ิมการใช�
ระบบดิจิทัลในการให�บริการ ปPญหาคอร0รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค0กรปกครองส1วนท�องถ่ินมี
อิสระข้ึน เปKาหมายท้ัง6 กลุ1มหลักภายใต�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี12 สะท�อนถึงเปKาหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเปKาหมายในระยะยาวภายใต�
ยุทธศาสตร0ชาติท่ีต�องบรรลุภายในระยะเวลา20 ป2 
 กรอบยุทธศาสตร0แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห1งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด�วย 10 ยุทธศาสตร0
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 1 การเสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย0 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 2 การสร�างความเป
นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 3 การสร�างความเข�มแข็งทางเศรษฐกิจและแข1งขันได�อย1างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป
นมิตรกับสิ่งแวดล�อมเพ่ือการพัฒนาอย1างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 5 การเสริมสร�างความม่ันคงแห1งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู1ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐการปKองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส0 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร0 เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 10 ความร1วมมือระหว1างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
ตําแหน�งยุทธศาสตรกลุ�มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อ�างทอง) 
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1. เป
นแหล1งผลิตอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภคและจําหน1ายในประเทศและต1างประเทศ 
2. เป
นแหล1งท1องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร0 ศาสนา วัฒนธรรม เกษตร วิถีชีวิต และเพ่ือการเรียนรู� 

วิสัยทัศน  
  “ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท1องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู� ทรัพยากรน้ําสมดุลและยั่งยืน” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูป และขีดความสามารถในการแข1งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค1าทาง
เศรษฐกิจ 
 2. สร�างมูลค1าเพ่ิมและเชื่อมโยงการท1องเท่ียวอย1างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 3. พัฒนาระบบ Logistics ให�มีประสิทธิภาพในการขนส1งและกระจายสินค�า 
 4. สร�างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล�อม และพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1 พัฒนาการตลาดระบบ Logistics และการผลิตอาหารปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 สร�างมูลค1าเพ่ิมทางการท1องเท่ียวจากฐานความรู�ทางประวัติศาสตร0

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3 บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

1.3.2แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนจังหวัดอ�างทอง “อ1างทองเมืองน1าอยู1 น1าเท่ียว แหล1งผลิตอาหารปลอดภัย” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาจังหวัดอ1างทองให�เป
นเมืองน1าอยู1 
2.ส1งเสริมการผลิตและจําหน1ายสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ0ของชุมชนสู1สากล 
4. ยกระดับการท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ตําแหน�งยุทธศาสตรจังหวัด 
1. เมืองน1าอยู1 (เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และสิ่งแวดล�อม) 
2. แหล1งผลิตสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย (ข�าว ปลานิล นกระทา แพะ) 
3. การท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

เป?าประสงครวม 
1. ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมของประชาชน 
2. พัฒนาแหล1งผลิตสินค�าเกษตรและผลิตภัณฑ0ชุมชนให�ได�มาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใน 4 ป2 
3. เพ่ิมรายได�จากการท1องเท่ียว จากการท1องเท่ียวเชิงรุก 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1พัฒนาเมืองน1าอยู1 สู1สังคมม่ันคง และเป
นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ0สู1ระดับมาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3ส1งเสริมการท1องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ความเช่ือมโยงของตําแหน�งยุทธศาสตร�จังหวัดประเด็นยุทธศาสตร� และเป#าประสงค� 
 

หัวข$อ
วิสัยทัศน� 

ประเด็นยุทธศาสตร� เป#าประสงค� 

อ�างทอง 
เมืองน�าอยู� 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ๑  
พัฒนาเมืองน�าอยู� สู�สังคมม่ันคง และเป�น
สุข 

1. พัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตท่ีดี ของ 
ประชาชนสู�สังคมม่ันคง และเป�นสุข 

  2. รักษาความสมดุลของธรรมชาติ 
สิ่งแวดล,อม และพลังงานเพ่ือการพัฒนา
อย�างยั่งยืน 

น�าเท่ียว ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

1. พัฒนาป-จจัยพ้ืนฐานด,านการท�องเท่ียว 
ให, มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  2. พัฒนาภาพลักษณ1ของการท�องเท่ียว
จากกิจกรรมการท�องเท่ียวเชิงรุก 

  3. จํานวนนักท�องเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

แหล�งผลิต
อาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 
พัฒนาผลิตภัณฑ1สู�ระดับมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบการผลิต จําหน�ายสินค,า
เกษตร อาหารปลอดภัย ให,ได,มาตรฐาน 

ปลอดภัย  2. พัฒนาผลิตภัณฑ1ชุมชนให,ได,
 มาตรฐานสากล 

  3. เพ่ิมรายได,และขยายโอกาสให,แก�
 ประชาชน 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองส�วนท$องถ่ินในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศนการพัฒนาท$องถ่ิน 
 “ท�องถ่ินอ1างทองเมืองน1าอยู1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีสดใส แหล1งอาหารปลอดภัย ภายใต�การ
บริหารจัดการท่ีดี” 

พันธกิจการพัฒนาท$องถ่ิน 
 1. พัฒนาเมืองน1าอยู1 โดยมีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน ภายใต�ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม 
 2. พัฒนาสังคม เพ่ือให�เป
นสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 3. เป
นแหล1งผลิตอาหารปลอดภัย เพ่ือการบริโภคและการจําหน1าย 
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 4. ส1งเสริมให�องค0กรปกครองส1วนท�องถ่ินมีการบริหารจัดการท่ีดี 

จุดมุ�งหมายของการพัฒนาท$องถ่ิน/เป?าประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุน ส1งเสริมให�นักเรียนได�มีโอกาสศึกษาต1อในระดับท่ีสูงข้ึน เพ่ือเพ่ิมช1องทางในการ
ประกอบอาชีพท่ีม่ันคง 
 2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด�านสาธารณสุข ด�านการสังคมสงเคราะห0 ด�านการกีฬา 
เพ่ือพัฒนาสู1ความเข�มแข็งของประชาชน 
 3. เพ่ือส1งเสริม อนุรักษ0 และฟSTนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปPญญาท�องถ่ิน
ในจังหวัดอ1างทองให�คงอยู1สืบไป 
 4. เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ได�มาตรฐานอย1างท่ัวถึง เพ่ือจังหวัดอ1างทองเป
นเมืองน1าอยู1 
 5. เพ่ือส1งเสริมให�จังหวัดอ1างทองเป
นแหล1งอาหารปลอดภัยและเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือให�
ประชาชนมีรายได�เพ่ิมข้ึน มีความเป
นอยู1ท่ีดีข้ึน 
 6. เพ่ือพัฒนาอาชีพ กลุ1มอาชีพ การทําการเกษตรกรรม และส1งเสริมกาท1องเท่ียว สร�างรายได�ให�แก1
ประชาชนในจังหวัดอ1างทอง 
 7. เพ่ือรณรงค0ให�ประชาชนมีความตระหนักและให�ความสําคัญในการพัฒนา อนุรักษ0 ฟSTนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 8. เพ่ือองค0การบริหารส1วนจังหวัดมีการบริหารจัดการท่ีดี สามารถให�บริหารสาธารณะแก1ประชาชน
ได�อย1างมีประสิทธิภาพ 
 9. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดตามนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร0
จังหวัด 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท$องถ่ิน 

ยุทธศาสตร0ท่ี 1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร0ท่ี 2  การพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร0ท่ี 3การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร0ท่ี 4 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร0ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร0ท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 
ยุทธศาสตร0ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร0การพัฒนาจังหวัด 

 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองส�วนท$องถิ่น 

2.1วิสัยทัศน  
“ชุมชนเข�มแข็ง แหล1งวีรชนหาญกล�า ล้ําค1าวัฒนธรรม อาหารดี ชีวิตมีคุณภาพปลอดภัย” 

2.2 ยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 1ด�านสังคมและการส1งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 2 ด�านการศึกษา 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 3 ด�านเศรษฐกิจและการท1องเท่ียว 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 4 ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 5 ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 6 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร0การพัฒนาท่ี 7 ด�านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค0กร 

2.3 เป?าประสงค 
1. เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเข�มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได� และมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย0สิน 
2. เพ่ือเสริมสร�าง ปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรด�านการศึกษาให�มีคุณภาพและส1งเสริม 

พัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย1างท่ัวถึง ซ่ึงจะเป
นการรองรับการเข�าสู1ประชาคมอาเซียน 
3. เพ่ือส1งเสริมและปลูกฝPงให�ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักในบทบาทหน�าท่ีของ

พลเมืองดี และทํานุบํารุง อนุรักษ0สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปPญญาท�องถ่ิน ให�เป
นเอกลักษณ0และคง
อยู1คู1ท�องถ่ินสืบไป 

4. เพ่ือให�ประชาชนได�ฝtกและพัฒนาอาชีพ ทําให�มีรายได�เพ่ิมข้ึน 
5. เพ่ือพัฒนาแหล1งท1องเท่ียว พัฒนาเสริมสร�างศักยภาพการท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ0 
6. เพ่ืออนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ให�เกิดความยั่งยืน และได�รับการดูแลฟSTนฟูอย1าง

ต1อเนื่อง 
7. เพ่ือเสริมสร�าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ให�มีมาตรฐานและท่ัวถึงเพียงพอ 
8. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการการบริหารงานของเทศบาล และการพัฒนาองค0กรให�มีประสิทธิภาพ 

และดําเนินงานสอดคล�องกับความต�องการของทุกฝlาย และส1งเสริมสนับสนุนเครือข1ายทุกภาคส1วนให�เกิดความ
เข�มแข็งและการมีส1วนร1วมในการทํางาน 

9. เพ่ือส1งเสริม สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมด�านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านสังคมและการส1งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2) ประชาชนได�รับบริการทางด�านสาธารณสุขอย1างท่ัวถึง 
3) มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน 

2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการศึกษากําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) บุคลากรด�านการศึกษามีศักยภาพ 
2) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาการเรียนรู�ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
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3. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการท1องเท่ียวกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) ประชาชนมีอาชีพและรายได�เพ่ิมข้ึน 
2) สถานท่ีท1องเท่ียวได�รับการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) การจัดการขยะมูลฝอย น้ําเสีย ได�รับการจัดเก็บและบําบัดอย1างถูกวิธี และไม1ทําลาย

สิ่งแวดล�อม 
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมได�รับการอนุรักษ0 ฟSTนฟู และมีพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ิมข้ึน 

5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ินกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
1) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ินได�รับการอนุรักษ0และสืบสาน 
2) ประชาชน เยาวชนได�รับการปลูกฝPงคุณธรรม จริยธรรม 

6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานกําหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
1) โครงสร�างพ้ืนฐานได�รับการปรับปรุง ซ1อมแซม บํารุงรักษาให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ 
2) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีเพียงพอต1อความต�องการ 

7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค0กรกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
1) การบริหารจัดการของเทศบาลเกิดประสิทธิภาพและสามารถดําเนินงานสอดคล�องกับนโยบาย

ในระดับต1างๆ 
2) ประชาชนมีความเข�าใจและมีส1วนร1วมในการบริหารจัดการท�องถ่ินมากข้ึน 
3) องค0กรมีสถานท่ี อุปกรณ0เครื่องมือ เครื่องใช�เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 
4) มีระบบการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีดี 

2.5 ค�าเป?าหมาย 

ยุทธศาสตร 
ค�าเป?าหมาย 

ป# 2561 ป# 2562 ป# 2563 ป# 2564 ป# 2565 
1. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านสงัคมและการ
ส1งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ป2ละ 16
โครงการ 

ป2ละ 16
โครงการ 

ป2ละ 16
โครงการ 

ป2ละ 16
โครงการ 

ป2ละ 16
โครงการ 

2. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการศึกษา ป2ละ 4
โครงการ 

ป2ละ 4 
โครงการ 

ป2ละ 4 
โครงการ 

ป2ละ 4
โครงการ 

ป2ละ 4
โครงการ 

3. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านเศรษฐกิจและการ
ท1องเที่ยว 

ป2ละ 3 
โครงการ 

ป2ละ 3
โครงการ 

ป2ละ 3 
โครงการ 

ป2ละ 3 
โครงการ 

ป2ละ 3 
โครงการ 

4. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

ป2ละ 2 
โครงการ 

ป2ละ 2 
โครงการ 

ป2ละ 2 
โครงการ 

ป2ละ 2 
โครงการ 

ป2ละ 2 
โครงการ 

5. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน 

ป2ละ 6 
โครงการ 

ป2ละ 6 
โครงการ 

ป2ละ 6 
โครงการ 

ป2ละ 6 
โครงการ 

ป2ละ 6 
โครงการ 
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ยุทธศาสตร 
ค�าเป?าหมาย 

ป# 2561 ป# 2562 ป# 2563 ป# 2564 ป# 2565 
6. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการพัฒนา
โครงสร�างพืน้ฐาน 

ป2ละ 7 
โครงการ 

ป2ละ 7 
โครงการ 

ป2ละ 7 
โครงการ 

ป2ละ 7 
โครงการ 

ป2ละ 7 
โครงการ 

7. ยุทธศาสตร0การพัฒนาด�านการบริหารจัดการ
ของเทศบาลและการพัฒนาองค0กร 

ป2ละ 20 
โครงการ 

ป2ละ 20 
โครงการ 

ป2ละ 20 
โครงการ 

ป2ละ 20 
โครงการ 

ป2ละ 20 
โครงการ 

2.6 กลยุทธ 

กลยุทธ0ของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ แยกตามยุทธศาสตร0 ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ด�านสังคมและการส1งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 5 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ส1งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการผู�สูงอายุ ผู�พิการ ผู�ด�อยโอกาสเด็กและเยาวชน 

ให�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
 2) พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การส1งเสริมสุขภาพและการปKองกันโรคต1างๆ แก1

ประชาชน 
 3) ส1งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในชุมชน 
 4) ส1งเสริม สนับสนุน ปKองกัน บําบัด ดูแลและแก�ไขปPญหาในเรื่องอบายมุข ปPญหายาเสพติด แก1

เยาวชนและชุมชน 
 5) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย0สิน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ด�านการศึกษา มี 3 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ส1งเสริมสนับสนุน และปรับปรุงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาและศูนย0พัฒนา

เด็กเล็ก 
 2) จัดหา ปรับปรุง พัฒนาเก่ียวกับอาคารสถานท่ี – วัสดุอุปกรณ0 สื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับ

การศึกษาให�เพียงพอและทันสมัยต1อการเรียนรู� 
 3) ส1งเสริมการศึกษาแก1คนทุกกลุ1มทุกวัย 
 4) พัฒนาแหล1งเรียนรู�ในชุมชนเพ่ือรวบรวมถ1ายทอดความรู�และภูมิปPญญาท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ด�านเศรษฐกิจและการท1องเท่ียว มี 3 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ส1งเสริม สนับสนุน พัฒนาและการฝtกทักษะความรู�ในเรื่องอาชีพและการเพ่ิมรายได�แก1คนทุก

กลุ1มทุกวัย 
 2) ส1งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและส1งเสริมหัตถกรรมท�องถ่ิน 
 3) สร�างเอกลักษณ0ของชุมชน และพัฒนาให�เป
นแหล1งท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ0 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ด�านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม มี 4 กลยุทธ0 ดังนี้ 
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 1) จัดระบบบําบัดน้ําเสียการจัดการกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในชุมชนอย1างถูกหลักสุขาภิบาล 
 2) การสร�างความตระหนักและจิตสํานึกในการดูแลอนุรักษ0ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 3) ปรับปรุงภูมิทัศน0 แหล1งพักผ1อนหย1อนใจ สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน 
 4) อนุรักษ0และฟSTนฟูแม1น้ําลําคลองและแหล1งน้ําธรรมชาติในชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน มี 3 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ส1งเสริม สนับสนุน อนุรักษ0 เอกลักษณ0ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน 
 2) ส1งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
 3) ส1งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝPงคุณธรรม จริยธรรมให�กับเด็กเยาวชน และประชาชนใน

ท�องถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน มี 6 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ก1อสร�าง ปรับปรุง ซ1อมแซมเส�นทางคมนาคม สะพาน ระบบระบายน้ําให�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
 2) พัฒนาระบบสาธารณูปการให�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี 
 3) จัดทําผังเมือง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร�าง 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ด�านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค0กร มี 5 กลยุทธ0 ดังนี้ 
 1) ส1งเสริม สนับสนุนการมีส1วนร1วมของประชาชน  
 2) พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารในการรับรู�ข1าวสารและข�อมูลให�แก1ประชาชนอย1าง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3) พัฒนาระบบปKองกันอุทกภัยในชุมชน 
 4) พัฒนาระบบปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝtกซ�อมแผนปKองกันภัย 
 5) จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช� และอาคารสถานท่ีท่ีใช�ในการปฏิบัติงาน 
 6)พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค0กร 
 7) ปรับปรุงและพัฒนารายได�ของเทศบาล 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ  ลักษณะโดยท่ัวไปของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญต้ังอยู1ในท่ีราบลุ1มริม

ฝPuงแม1น้ําน�อย ซ่ึงไหลผ1านตัวเมืองจากทิศเหนือลงสู1ทิศใต� เมืองแบ1งพ้ืนท่ีออกเป
น 2 ฝPuง ฝPuงตะวันตกเป
นพ้ืนท่ี
ตําบลศาลเจ�าโรงทองและฝPuงตะวันออกเป
นพ้ืนท่ีตําบลไผ1จําศีล นอกจากนี้เทศบาลยังมีคลองสําคัญท่ีไหลผ1าน
เทศบาลคือ คลองชลประทานและคลองขุน ทําให�วิถีชีวิตของประชาชนมีความสัมพันธ0กับสายน้ํามาโดยตลอด 
ก1อเกิดเป
นชุมชนสําคัญริมแม1น้ํา เช1น ชุมชนตลาดโบราณศาลเจ�าโรงทอง ฯลฯ  

ประชาชนส1วนใหญ1ภายในเขตเทศบาลจึงประกอบอาชีพทางการค�าโดยเฉพาะพ้ืนท่ีบริเวณตลาดศาล
เจ�าโรงทองท่ีเป
นย1านการค�าหนาแน1น เป
นศูนย0กลางธุรกิจการค�าของอําเภอวิเศษชัยชาญและอําเภอข�างเคียง 
ทําให�รายได�โดยเฉลี่ยของประชากรของเทศบาลสูงกว1าของท้ังจังหวัด นอกจากนี้ ฝPuงตําบลไผ1จําศีลยังเป
นพ้ืนท่ี
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ก่ึงเกษตรกรรมท่ีประกอบด�วยท่ีอยู1อาศัยแทรกด�วยพ้ืนท่ีเกษตรกรรมบ�างเล็กน�อย ทําให�เป
นส1วนท่ีสงบ สะดวก 
ปลอดภัย เหมาะแก1การอยู1อาศัยอย1างมาก  

จากองค0ประกอบท้ังสองลักษณะ ทําให�เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญเป
นเมืองท่ีมีความเจริญทาง
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การค�า และเหมาะเป
นชุมชนอยู1อาศัยท่ีสงบ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร0 
(Positioning)  ของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ว1า “เมืองแห�งความเจริญท่ีน�าอยู�” 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  ในภาพรวมยุทธศาสตร0การพัฒนาของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญมุ1งพัฒนา 7 ด�าน ได�แก1 การ
พัฒนาด�านด�านสังคมและการส1งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด�านการศึกษาด�านเศรษฐกิจและการท1องเท่ียวด�าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปPญญาท�องถ่ิน
ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน และด�านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค0กร 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาท$องถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองส�วนท$องถ่ิน 

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปHจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท$องถ่ิน ด$วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค) 

การวิเคราะห0สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือจัดทําแผนพัฒนายุทธศาสตร0การพัฒนา
เทศบาล อาศัยการวิเคราะห0จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ1อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และ
อุปสรรค (Threat)เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญท่ีผ1านมาว1า มีจุดแข็งและ
จุดอ1อนอะไรบ�าง และประเด็นใดมีอิทธิพลต1อการดําเนินงานของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 
 ดังนั้น จากการวิเคราะห0สถานการณ0 พบว1า สถานการณ0ของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ มีจุดแข็ง 
จุดอ1อน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต1อไปนี้ 

จุดแข็ง(Strengths : s) 
1. มีโครงสร�างสายการบังคับบัญชาท่ีชัดเจน 
2. ผู,บริหารให,ความสําคัญในการแก,ไขป-ญหาความเดือดร,อนของประชาชนเป�นอันดับแรก 
3. มีกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ กําหนดไว�ชัดเจน (ตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจให�แก1 อปท.) 
4. มีเครื่องมือเครื่องใช� ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
5. มีรายได�จากเงินอุดหนุนและภาษีเข�าเทศบาลโดยตรง 
6. ผู,นําชุมชนให,ความสําคัญในการเป�นตัวแทนของประชาชนโดยนําป-ญหาและความต,องการของ

ประชาชนมาเสนอต�อคณะผู,บริหาร 
7. ผู�บริหารท�องถ่ินสามารถจัดงบประมาณแก�ไขปPญหาของประชาชนได�โดยตรง 
8. มีระบบโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีดีครอบคลุมท่ัวถึงเกือบเต็มพ้ืนท่ีของเทศบาล 
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9. เป
นจุดศูนย0รวมทางการค�าและพาณิชย0ของอําเภอ ซ่ึงมีผลต1อการจัดเก็บรายได�ของเทศบาล 

จุดอ�อน  (Weakness : W) 
1. ขาดการแลกเปลี่ยนองค0ความรู� และการประสานงาน ระหว1างเทศบาล และหน1วยงานอ่ืนในพ้ืนท่ี 
2. ขาดความต1อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
3. ขาดการพัฒนาด�านการศึกษาอย1างเป
นระบบ 
4. งบประมาณท่ีมีอยู1อย1างจํากัดไม1สามารถตอบสนองความต�องการปPจจัยพ้ืนฐานของ อปท. ได�อย1าง

เพียงพอ   
5. ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญตรงกับความต�องการ   
6. ความยุ1งยากของข้ันตอนในการทํางาน ทําให�ไม1สามารถตอบสนองต1อความต�องการของประชาชน

ได�อย1างทันท1วงที 
7. ไม1สามารถนํางบประมาณไปช1วยเหลือหน1วยงานอ่ืนได�อย1างคล1องตัว   
8. พนักงานส�วนใหญ�ขาดการเข,ารับการอบรมในตําแหน�งสายงานตนเองโดยตรง 
9. สถานท่ีท1องเท่ียวยังขาดการดูแล ฟSTนฟู ขาดการประชาสัมพันธ0อย1างจริงจัง  

โอกาส(Opportunity : O) 
1. เป
นเขตการค�าทางพาณิชย0ท่ีสําคัญทําให�โอกาสทางการจัดเก็บรายได�มีมากข้ึน 
2. มีนโยบายและวาระแห1งชาติท่ีชัดเจนเป
นแนวทางปฏิบัติ 
3. เทคโนโลยีถูกลง ทําให�เข�าถึงและนําเทคโนโลยีต1างๆ มาใช�ทํางานได�ง1าย 
4. ท่ีตั้งของเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญเหมาะสม เป
นแหล1งพัฒนาทางเศรษฐกิจในด�านการ

ท1องเท่ียวเชิงอนุรักษ0 
5. มีการสนับสนุนในเรื่องการท1องเท่ียวจากภาคส1วนต1างๆ 
6. รัฐบาลมีนโยบายในการแจกเบ้ียยังชีพผู,สูงอายุ ผู,พิการ จึงทําให,เกิดสวัสดิการการจ�ายเบ้ียผู,สูงอายุ

และผู,พิการครบทุกคนในพ้ืนท่ี 
7. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเชื่อมต1อกับหน1วยงานภาครัฐ – เอกชน – ต1างประเทศ    

อุปสรรค(Threat : T) 
1. งบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม1เพียงพอต1อความต�องการในการพัฒนา 
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาประเทศบ1อย ส1งผลให�ท�องถ่ินต�องมีการปรับเปลี่ยน

นโยบายตามไปด�วย 
3. ขาดงบประมาณสนับสนุนอย�างเพียงพอในการแก,ไขป-ญหาน้ําท�วมในพ้ืนท่ี 
4. ระเบียบฯ ข�อกฎหมาย จํากัดอํานาจหน�าท่ีบางประการท่ีส1งผลต1อการพัฒนาท�องถ่ิน 
5. ระบบฐานข�อมูลไม1ตรงความจริง เช1น จํานวนประชากรแฝงไม1ตรงกับฐานข�อมูลทําให�การได�รับ

การจัดสรรงบประมาณบางอย1างไม1ตรงกับความเป
นจริง   
6. ความไม�มีเสถียรภาพการเมืองไทย ส�งผลต�อความคิด ทัศนคติและเศรษฐกิจของประชาชน 



แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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7. ปPญหาด�านเศรษฐกิจภายในประเทศเกิดการชะลอตัวและความไม�ม่ันคงของสภาวะเศรษฐกิจไทย 
ทําให,รายได,จากการจัดเก็บภาษีต�างๆ ลดลงส�งผลต�อการจัดสรรงบประมาณมายังท,องถ่ินน,อยลงด,วย จึงมี
งบประมาณไม�เพียงพอต�อการบริหารจัดการภายในท,องถ่ิน 

8. ประชาชน และหน1วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีอยู1ในพ้ืนท่ียังขาดการให�ความร1วมมือในการทํางานทําให�ไม1เกิด
การบูรณาการร1วมกัน 

9. ความหลากหลายของประชากรท่ีเข�ามาทํางานในพ้ืนท่ีส1งผลทําให� เกิดปPญหายาเสพติด 
อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดล$อมภายนอกท่ีเก่ียวข$อง 

ประเด็นปHญหา 
ขอบข�ายและปริมาณของปHญหา กลุ�มเป?าหมาย 

พื้นที่เปKาหมาย 
การคาดการณในอนาคต 

1. ด$านโครงสร$าง
พ้ืนฐาน 
 

1. เส�นทางคมนาคม ยังมีถนนชํารดุ
พ้ืนผิวถนนไม1เท1ากัน ถนนบางเส�นไม1มี
ท1อระบายนํ้า รางระบายนํ้า เมื่อเวลาฝน
ตกทําให�เกิดนํ้าท1วมขัง ระบายนํ้าไม1ทัน 
ทําให�ไม1สะดวกในการสัญจร 
2.  ไฟฟKา ไฟฟKาสาธารณะยังมไีม1ท่ัวถึง
และครอบคลุม 
3.  ระบบประปาไม1สะอาดและไม1 
เพียงพอต1อความต�องการของ 
ประชาชน 
4. ระบบจราจร การติดตั้งปKายสญัญาณ
การจราจรต1างๆ ยังมีบางจุดท่ี
จําเป
นต�องติดตั้ง 

8 ชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 

- เส�นทางคมนาคมสามารถเดินทางได�สะดวก
และเป
นเส�นทางเช่ือมต1อระหว1างอําเภอและ
จังหวัด 
- การขยายไฟฟKาสาธารณะให�ท่ัวถึงและ
เพียงพอเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย0สินของประชาชน 
- การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรการ
เคลื่อนย�ายแรงงานต1างด�าวเข�ามาในพ้ืนท่ีทํา
ให�ความต�องการใช�นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมี
มากข้ึน 
- การเดินทางของประชาชนท่ัวไปเพ่ิมมากข้ึน
ปPญหาอุบัติเหตุบนท�องถนนการตดิตั้งปKาย
จราจรต1างๆจะสามารถลดปPญหาได�ในระดับ
หน่ึง 

2. ด$านเศรษฐกิจ
และการท�องเท่ียว 
 

1. การประกอบอาชีพยังขาดเงินทุนใน
การประกอบอาชีพและขาดความรู�ใน
การประกอบอาชีพ 
2. ปPจจัยการผลิตต�นทุนการผลติสงูราคา
ผลผลติตกต่ํา 
3. ขาดการส1งเสริมอาชีพ 
4. ไม1มีการพัฒนาแหล1งท1องเท่ียวภายใน
ตําบลและการประชาสัมพันธ0อย1าง
จริงจัง 
5. ประชาชนยังขาดการมสี1วนร1วมใน
การส1งเสริมการท1องเท่ียว 

8 ชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป 

ด�านเศรษฐกิจปPญหาจะเพ่ิมข้ึน แม�ว1าจะมี
หน1วยงานให�ความช1วยเหลือ ส1งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแล�วก็ตาม แต1ก็ยังขาดการจัดหา
ตลาดรองรับผลผลิตท้ังผลิตภณัฑ0ชุมชนและ
ผลผลติทางการเกษตรอย1างต1อเน่ืองและขาด
องค0ความรู�เก่ียวกับการแปรรูปเพ่ือสร�าง
มูลค1าเพ่ิม 
ด�านการท1องเท่ียว แหล1งท1องเท่ียวภายในเขต
เทศบาลยังไม1เป
นท่ีสนใจจากนักท1องเท่ียว 
ส1งผลให�ขาดเมด็เงินท่ีไหลเข�าสู1ตําบล 
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ประเด็นปHญหา 
ขอบข�ายและปริมาณของ

ปHญหา 
กลุ�มเป?าหมาย 
พื้นที่เปKาหมาย 

การคาดการณในอนาคต 

3. ด$านสังคม 
 

1. ความร1วมมือ การรวมตัวภายใน
ชุมชน 
2. เด็กและเยาวชนมีเพศสัมพันธ0
ก1อนวัยอันควร 
3. การแพร1ระบาดของยาเสพติด 

8 ชุมชน 
เด็ก เยาวชน 

และ 
ประชาชนท่ัวไป 

 

ปPญหาเพ่ิมข้ึน ชุมชนเกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
ส1งผลให�เกิดความเสยีหายต1อชีวิตและ
ทรัพย0สิน อันเน่ืองมาจากความจําเป
นทาง
เศรษฐกิจอีกท้ังบางพ้ืนท่ียังมีจุดเสีย่ง ทําให�
เยาวชนมีโอกาสในการมั่วสุมยาเสพติดมากข้ึน
ด�วย อาจก1อให�เกิดอาชญากรรม การลักขโมย
และก1อให�เกิดการมเีพศสัมพันธ0ก1อนวัยอันควร 

4. ด$านการเมือง 
การบริหาร 
 

1. บุคลากร 
2. เครื่องมือเครื่องใช� เทคโนโลยี
ระบบการบริหารจัดการ 

บุคลากรท�องถ่ิน ปPญหาลดลง เน่ืองจากหน1วยงานมคีวามพร�อม
มากยิ่งข้ึนในการรองรับการถ1ายโอนงาน และ
การกระจายอํานาจและมเีครื่องมอืเครื่องใช� 
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย1างเพียงพอ 

5. ด$านสาธารณสุข 
 

1.โรคระบาดและโรคตดิต1อต1างๆ   
2. สุขภาพอนามัย 
3. การบริการด�านสาธารณสุขมลู
ฐาน 

8 ชุมชน 
ประชาชนท่ัวไป
และสตัว0เลี้ยง 

โรคตดิต1อบางชนิดอาจจะลดลง เน่ืองจากการ
รณรงค0ให�ความรู�แก1ประชาชนให�ตืน่ตัวต1อการ
ปKองกันโรคและในปPจจุบันประชาชนได�ให�
ความสําคัญและสนใจเก่ียวกับสุขภาพของ
ตนเองมากข้ึนแต1ในขณะเดยีวกันก็อาจจะมี
โรคใหม1เกิดข้ึน  

6. ด$านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม 
 

1. บุคลากร อุปกรณ0การศึกษา 
2. สถานศึกษาและแหล1งเรยีนรู� 
3.วัด 
4.งานประเพณตี1างๆ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ท่ัวไป 

 

ด�านการศึกษาสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 
โดยเฉพาะทักษะด�านภาษารองรับประชาคม
อาเซียน 
ด�านศาสนา ประชาชนในแต1ละพ้ืนท่ียังสืบสาน
ศาสนาอยู1 เห็นได�จากงานบุญประเพณีในวัน
สําคัญทางศาสนาทุกป2 
ด�านวัฒนธรรม ประเพณีน้ันเยาวชนขาด
ต�นแบบท่ีดีในการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม และหลงเช่ือค1านิยม
วัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม1 

7.  ด$าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล$อม 
 

1.ปPญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
2.มลภาวะเป
นพิษ 
3.ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
4.ขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษ0 

ประชาชนทุก
หลังคาเรือน 

ปPญหาเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากอัตราการขยายตัว
ของเมืองเพ่ิมข้ึน แต1ระบบการบรหิารจัดการ
ขยะยังขาดแคลนสถานท่ีกําจัดขยะท่ีถูก
สุขลักษณะ รวมท้ังการนําขยะมาสร�าง
มูลค1าเพ่ิม รวมท้ังประชาชน ยังขาดความรู�
ความเข�าใจและความรับผดิชอบในการดําเนิน
กิจการท่ีส1งผลกระทบต1อสิ่งแวดล�อม 
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การนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปสู�การปฏบิัต ิ

ส�วนส�วนท่ี ท่ี 33  
การนําแผนการนําแผนพัฒนาพัฒนาท�องถิ่นไปสู�การปฏิบัติท�องถิ่นไปสู�การปฏิบัติ  

1. ยุทธศาสตร$การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร$ ด�าน แผนงาน หน�วยงาน หน�วยงาน

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน

1 ยุทธศาสตร�ดานสังคมและการ บริหารท่ัวไป 1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล ทุกส&วนราชการ

ส&งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต บริการชุมชน 1.2 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

และสังคม 1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา ทุกส&วนราชการ

และนันทนาการ

การดําเนินงานอ่ืน 1.5 แผนงานงบกลาง กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

2 ยุทธศาสตร�ดานการศึกษา บริการชุมชน 2.1 แผนงานการศึกษา กองการศึกษา ทุกส&วนราชการ

และสังคม

3 ยุทธศาสตร�ดานเศรษฐกิจและ บริการชุมชน 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองการศึกษา ทุกส&วนราชการ

การท&องเท่ียว และสังคม 3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม สํานักปลัดเทศบาล ทุกส&วนราชการ

และนันทนาการ

4 ยุทธศาสตร�ดานการจัดการทรัพยากร บริการชุมชน 4.1 แผนงานเคหะและชุมชน กองช&าง ทุกส&วนราชการ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และสังคม 4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

5 ยุทธศาสตร�ดานศาสนา  ศิลปะ บริการชุมชน 5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม กองการศึกษา ทุกส&วนราชการ

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป:ญญา และสังคม และนันทนาการ

ทองถ่ิน

6 ยุทธศาสตร�ดานการพัฒนาโครงสราง บริการชุมชน 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน กองช&าง ทุกส&วนราชการ

พ้ืนฐาน และสังคม

7 ยุทธศาสตร�ดานการบริหารจัดการ บริหารท่ัวไป 7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดเทศบาล,กองคลัง ทุกส&วนราชการ

ของเทศบาลและการพัฒนาองค�กร 7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัดเทศบาล ทุกส&วนราชการ

บริการชุมชน 7.3 แผนงานเคหะและชุมชน กองช&าง ทุกส&วนราชการ

และสังคม 7.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน กองการศึกษา,กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม สํานักปลัดเทศบาล ทุกส&วนราชการ

และนันทนาการ

การเศรษฐกิจ 7.5 แผนงานการพาณิชย� กองสาธารณสุขฯ ทุกส&วนราชการ

รวม 7 ยุทธศาสตร$ 4 ด�าน 9 แผนงาน 5 หน�วยงาน

 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท�องถ่ิน 

 

 



ผ.01

ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตร
ด�านสังคมและการส"งเสริม

พัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 2 130,000 10 650,000

1.2 แผนงานสาธารณสุข 11 730,000 11 730,000 11 730,000 10 730,000 11 730,000 54 3,650,000

1.3 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 5 800,000 5 800,000 6 1,100,000 6 1,200,000 6 1,300,000 28 5,200,000

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 80,000 1 80,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 460,000

1.5 แผนงานงบกลาง 4 11,990,000 4 11,990,000 4 13,379,500 4 14,544,000 4 15,878,900 20 67,782,400

รวม 23 13,730,000 23 13,730,000 24 15,439,500 23 16,704,000 24 18,138,900 117 77,742,400
2.  ยุทธศาสตร
ด�านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา 6 9,880,000 13 12,136,700 12 12,539,600 11 12,834,500 10 13,913,500 52 61,304,300

รวม 6 9,880,000 13 12,136,700 12 12,539,600 11 12,834,500 10 13,913,500 52 61,304,300
3.  ยุทธศาสตร
ด�านเศรษฐกิจและการท"องเที่ยว
3.1 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 3 350,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 2 150,000 11 950,000

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 8 960,000 8 960,000 8 960,000 8 960,000 8 960,000 40 4,800,000

รวม 11 1,310,000 10 1,110,000 10 1,110,000 10 1,110,000 10 1,110,000 51 5,750,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ป>  61 ป>  62 ป>  63 ป>  64 รวม  5  ป>ป>  65

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)                          26



ผ.01

ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ป>  61 ป>  62 ป>  63 ป>  64 รวม  5  ป>ป>  65

4.  ยุทธศาสตร
ด�านการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 2 600,000 2 400,000 1 100,000 1 100,000 7 1,300,000

4.2 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 10 1,000,000

รวม 3 300,000 4 800,000 4 600,000 3 300,000 3 300,000 17 2,300,000
5.  ยุทธศาสตร
ด�านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิป@ญญาท�องถ่ิน
5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 7 1,100,000 7 1,100,000 9 980,000 9 980,000 9 980,000 41 5,140,000

รวม 7 1,100,000 7 1,100,000 9 980,000 9 980,000 9 980,000 41 5,140,000
6.  ยุทธศาสตร
ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 27 15,798,000 15 4,260,900 14 6,171,000 14 5,440,000 15 5,391,000 85 37,060,900

รวม 27 15,798,000 15 4,260,900 14 6,171,000 14 5,440,000 15 5,391,000 85 37,060,900

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)                          27



ผ.01

ยุทธศาสตร
 จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

ป>  61 ป>  62 ป>  63 ป>  64 รวม  5  ป>ป>  65

7.  ยุทธศาสตร
ด�านการบริหารจัดการของ

เทศบาลและการพัฒนาองค
กร

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 1,558,000 18 1,862,000 17 1,448,000 17 1,448,000 17 1,448,000 87 7,764,000

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 800,000 6 365,000 8 485,000 8 485,000 8 485,000 35 2,620,000

7.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1 90,000 1 90,000

7.4 แผนงานสร!างความเข!มแข็งของชุมชน 4 568,000 4 568,000 4 568,000 4 568,000 4 568,000 20 2,840,000

7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 45,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 6 85,000

7.6 แผนงานการพาณิชย4 1 30,800 1 200,000 1 200,000 3 430,800

รวม 30 3,061,000 30 2,835,800 31 2,711,000 31 2,711,000 30 2,511,000 152 13,829,800

รวมทั้งส้ิน (ยุทธศาสตร
ที่ 1 - 7) 107 45,179,000 102 35,973,400 104 39,551,100 101 40,079,500 101 42,344,400 515 203,127,400

แยกประเภทโครงการออกเป6น 3 ประเภท

1. โครงการท่ีเทศบาลดําเนินการเอง (ผ.02) 101 38,766,000 96 28,745,700 98 31,574,100 95 32,034,500 95 33,527,400 485 164,647,700

2.โครงการท่ีอุดหนุนให!หน<วยงานอ่ืน (ผ.02) 6 6,413,000 6 7,227,700 6 7,977,000 6 8,045,000 6 8,817,000 30 38,479,700

3.โครงการท่ีขอรับการสนับสนุนจากหน<วยงานอื่น (ผ.02/1) 2 2,500,000 1 250,000,000 3 1,600,000 2 120,530,000 8 374,630,000

แผนพัฒนาท�องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)                          28



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อาสาจราจร เพ่ือป-องกันและลดป.ญหาการ จัดอบรม จํานวน 30 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู'เข'า มีกําลังอาสาจราจรเพียงพอ สํานักปลัดฯ

จราจรและป.ญหาการเกิดอุบัติ อบรม และลดป.ญหาการจราจรและ

เหตุทางถนน ลดการเกิดป.ญหาการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

2 ปรับปรุงป-ายบอกทางประจํา เพ่ืออํานวยความสะดวกให'แก ปรับปรุงป-ายบอกทางและป-าย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ี ประชาชนและบุคคลท่ัวไป สํานักปลัดฯ

ซอยตางๆ ในเขตเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาลและ ประจําซอยท่ีชํารุด จัดทํา สามารถทราบท่ีตั้งและซอย
(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) บุคคลท่ัวไป ตางๆ ในเขตเทศบาล

รวม 2  โครงการ 130,000  130,000  130,000  130,000  130,000  

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 29



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการป-องกันโรคเอดส@ - เพ่ือให
เยาวชนมีความรู
 อบรมให'ความรู'แกเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโรงเรียน เยาวชนปฏิบัติตัวได'ถูกต'องใน กอง

และโรคติดตอทางเพศ และปฏิบัติตนในการป�องกัน สถานศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. และชุมชนที่เข'า การป-องกันโรคเอดส@และโรค สาธารณสุขฯ

สัมพันธ@ในสถานศึกษาและ โรคเอดส$และโรคติดต%อทาง และเผยแพรความรู'ในชุมชน รวมกิจกรรม ติดตอทางเพศสัมพันธุ@

ชุมชน เพศสัมพันธ$ จํานวน 8 ชุมชน

- เพ่ือให
ชุมชนมีส%วนร%วมใน

การป�องกันและเฝ�าระวังโรค

ในชุมชน

2 โครงการป-องกันการตั้งครรภ@ เพ่ือให'เยาวชนมีความรู' มี อบรมให'ความรู'แกเยาวชนใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโรงเรียน เยาวชนมีความรู'และตระหนัก กอง

กอนวัยอันควร ความเข'าใจในเรื่องเพศสัมพันธุ@ สถานศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. ที่เข'ารวม ถึงความสัมพันธ@ระหวางเพศ สาธารณสุขฯ

และป-องกันตนเองจากการ กิจกรรม ท่ีเหมาะสมและการมีเพศ

ตั้งครรภ@ไมพร'อม สัมพันธุ@ท่ีปลอดภัย
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการป-องกันควบคุมโรค เพ่ือป-องกันการเสียชีวิตและ เด็กเล็กชวงอายุ 1-3 ปG 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อัตราการปHวย ผู'ปกครองและครูผู'ดูแลเด็กท่ี กอง

มือ เท'า ปาก การแพรระบาดของโรคมือ สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. สปสช. ด'วยโรคมือเท'า ศูนย@พัฒนาเด็กเล็กมีความรู' สาธารณสุขฯ

เท'า ปาก ปาก ในการป-องกันโรคมือ เท'า 

ปากและไมมีเด็กเสียชีวิตด'วย

โรคมือ เท'า ปาก

4 โครงการป-องกันและควบคุม -เพ่ือลดอัตราปHวยด'วยโรคไข' ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อัตราการปHวย ประชาชนเกิดความตระหนัก กอง

โรคไข'เลือดออก เลือดออก วิเศษไชยชาญ จํานวน 8 ชุมชน ด'วยโรคไข'เลือด และมีสวนรวมในการควบคุม สาธารณสุขฯ

-เพ่ือกําจัดแหลงเพาะพันธุ@ยุง และโรงเรียน ออกลดลง และป-องกันโรคไข'เลือดออก

ลายและลดความชุกชุมของ

ลูกนํ้ายุงลาย

5 โครงการจัดทําเทศบัญญัติ เพ่ือจัดทําเทศบัญญัติสําหรับ จัดทําเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนท่ี มีเทศบัญญัติสําหรับใช'ในการ กอง

ใช'ตามมาตรการทางกฎหมาย สาธารณสุข จํานวน 50 เลม จัดทํา ดําเนินการตามมาตรการทาง สาธารณสุขฯ

กฎหมาย
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการป�องกันและควบคุม - เพ่ือเผยแพรและให'ความรู' - ฉีดวัคซีนป-องกันโรคพิษสุนัข 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนสุนัข - สุนัข แมวได'รับการฉีดวัคซีน กอง

โรคพิษสุนัขบ
า ตามโครงการ เรื่องโรคพิษสุนัขบ'ากับ บ'าในสุนัขและแมว และแมว ป-องกันโรคพิษสุนัขบ'าอยาง สาธารณสุขฯ

สัตว$ปลอดโรคคนปลอดภัย ประชาชนและตระหนักถึง ได'รับการฉีด ครอบคลุม

จากโรคพิษสุนัขบ
า ความร'ายแรงของโรคพิษสุนัขบ'า วัคซีนป-องกัน - ประชาชนมีความรู'เรื่องโรค
- เพ่ือสร'างเครือขายในชุมชน โรคพิษสุนัขบ'า พิษสุนัขบ'าและตระหนักถึง

และการมีสวนรวมจากทุกภาค ความร'ายแรงของโรค

สวนในการควบคุมและป-องกัน - เกิดความรวมมือประสานงาน

โรคพิษสุนัขบ'า ในการรณรงค@ป-องกัน

และควบคุมโรคพิษสุนัขบ'า

ระหวางหนวยงานภาครัฐ

และเอกชน

7 โครงการป�องกันและควบคุม เพ่ือลดอัตราปHวย/ตาย และ เฝ-าระวังโรคติดตอและโรคอุบัติ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เทศบาลฯ ไม%มี ไม%พบโรคติดต%อในชุมชน กอง

โรคติดต%อ การแพรระบาดของโรคติดตอ ใหม%ในเขตเทศบาลฯ การระบาดของ สาธารณสุขฯ
โรคติดต%อ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการตรวจ คัดกรอง - เพ่ือให'ผู'สูงอายุ และผู'ปHวย ผู'สูงอายุ และผู'ปHวยเรื้อรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน - ผู'สูงอายุ และผู'ปHวยเรื้อรัง กอง

สายตาและสนับสนุนแวน เรื้อรังท่ีมีป.ญหาทางสายตาได' ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ ผู'สูงอายุ ได'รับแวนสายตาตามความ สาธารณสุขฯ

สายตาให'กับผู'ท่ีมีป.ญหาทาง รับแวนสายตาตามความเหมาะสม ผู'ปHวยเร้ือรัง เหมาะสม

สายตาในเขตเทศบาลฯ - เพ่ือให'ผู'สูงอายุ และผู'ปHวย ได'รับการ - ผู'สูงอายุ และผู'ปHวยเรื้อรัง

เรื้อรังในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯ มี ตรวจคัดกรอง มีความรู'ความเข'าใจตระหนัก

ความรู'ความเข'าใจ ในการ ถึงความสําคัญในการดูแล

ปฏิบัติตนท่ีถูกต'อง ปลอดภัย สุขภาพสายตาอยางถูกวิธี

หลีกเลี่ยงป.จจัยเสี่ยง และดูแล

สุขภาพสายตาได'อยางถูกวิธี

9 โครงการป-องกันและแก'ไข เพ่ือควบคุมและป-องกันโรค 1.อบรมให'ความรู'ประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ไมมีผู'ปHวยด'วย ประชาชนมีความรู'และเลือก กอง

ป.ญหาโรคขาดสารไอโอดีน ขาดสารไอโอดีนไมให'เป�น 2.ร'านค'าในเขตเทศบาลจําหนาย โรคขาดสาร ซ้ือผลิตภัณฑ@อาหารเสริมไอ สาธารณสุขฯ

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ป.ญหาสาธารณสุข เกลือเสริมไอโอดีนท่ีได'มาตรฐาน ไอโอดีน โอดีนบริโภคในครัวเรือน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 33



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.2 แผนงานสาธารณสุข

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการคุ'มครองผู'บริโภค -เพ่ือให'ผู'ประกอบการร'าน - กลุมผู'ประกอบการค'าในตลาด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู' - อาหารปนเปSTอนหมดจาก กอง

อาหาร แผงลอยจําหนายอาหาร แผงลอย และท่ีสาธารณะ ประกอบการค'า แผง สาธารณสุขฯ

มีความรู'ความเข'าใจตามหลัก - จัดซ้ือชุดตรวจอาหารและอ่ืนๆ ในตลาดที่เข'า - ผู'บริโภคปลอดภัยสารปน

สุขาภิบาลอาหาร - อบรมผู'ประกอบการร'านอาหาร รวมโครงการ เปSTอน

-เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิด  แผงลอย  และผู'จําหนายอาหาร - มีจุดตรวจประจําสถานท่ี

โรคจากการบริโภคอาหารและ จําหนายอาหาร

ท่ีท่ีไมสะอาด

11 อุดหนุนสําหรับการดําเนินการ เพ่ือแก'ไขป.ญหาด'านสาธาณสุข สนับสนุนงบประมาณให'กับ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จํานวนที่ให' หนวยงานท่ีขอรับการ กอง

ตามโครงการพระราชดําริด'าน ตามความต'องการของ ชุมชนในเขตเทศบาลตาม (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) การสนับสนุน สนับสนุนดําเนินกิจกรรม สาธารณสุขฯ

สาธารณสุข ประชาชนในพ้ืนท่ี โครงการฯ ท่ีชุมชนเสนอมา เพ่ือแก'ป.ญหาด'านสาธารณสุข

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) จํานวน 8 ชุมชน ได'อยางมีประสิทธิภาพ

ตามแนวทางโครงการ

พระราชดําริด'านสาธารณสุข
รวม 11 โครงการ 730,000 730,000 730,000 730,000 730,000
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.3 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสงเสริมและพัฒนา -เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมผู'สูง ผู'สูงอายุในเขตเทศบาล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู'เข'า ผู'สูงอายุมีสุขภาพอนามัยดี กอง

คุณภาพชีวิตผู'สูงอายุ อายุทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน จํานวน 8 ชุมชน รวมอบรม ท้ังรางกาย จิตใจ อารมณ@ สาธารณสุขฯ
(เสนอโดยชุมชนดอกแก'ว) -เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู'สูงอายุ และสังคม

ให'มีชีวิตอยูอยางมีคุณคาและมี

ความสุขในบ้ันปลายของชีวิต

-เพ่ือเพ่ิมทักษะชีวิตและประสบ

การณ@โดยการจัดกิจกรรมอบรม

และทัศนศึกษาดูงาน

2 โครงการเกษตรปลอดสาร เพ่ือให'ความรู'และรณรงค@ ลด ประชาชนแกนนําชุมชนและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุมเป-าหมายนํา ประชาชนสามารถผลิตและ กอง

อาหารปลอดภัยใสใจสิ่ง การใช'สารเคมีในการผลิตและ ผู'ประกอบการในการอบรม ความรู'ไปใช'ให' ใช'ปุUยอินทรีย@แทนการใช'สาร สาธารณสุขฯ

แวดล'อม เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย ทําปุUยอินทรีย@ เกิดประโยชน@ เคมี ลดปริมาณขยะอินทรีย@

ตอสุขภาพ ในครัวเรือน

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.3 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการพาน'องออกกําลัง เพ่ือสงเสริมการใช'เวลาวางให' เด็กอายุระหวาง 7-12 ปG 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนเด็กที่เข'า ผู'เข'ารวมโครงการทุกคนวาย กอง

กายวายนํ้าเพ่ือชีวิต เกิดประโยชน@ในชวงปVดเทอม จํานวน 50 คน รวมโครงการ นํ้าเป�นมีทักษะการเอาชีวิต สาธารณสุขฯ
(เสนอโดยชุมชนตลาดศาลเจ'า -เพ่ือชวยเหลือตนเองหรือผู'อ่ืน ทุกคนผานการ รอดจากการจมนํ้า ลดจํานวน
โรงทอง) ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุทางนํ้า ประเมินทักษะ เด็กเสียชีวิตจากการจมนํ้า

และลดป.ญหาการเสียชีวิต กีฬาวายน้ํา กอนวัยอันควรให'น'อยลง

4 โครงการป-องกันและแก'ไข -เพ่ือสร'างเสริมภูมิคุ'มกัน ชุมชนและโรงเรียนในเขต 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุมเป-า เยาวชนกอนวัยเสี่ยงได'รับการ กอง

ป.ญหายาเสพติด ป-องกันยาเสพติดแกเด็กกอน เทศบาล หมายมีสวนรวม สร'างเสริมภูมิคุ'มกันยาเสพติด สาธารณสุขฯ
(เสนอโดยทุกชุมชน) วัยเสี่ยงให'หางไกลยาเสพติด ในการป-องกัน และโรงเรียนมีกระบวนการ

- เพ่ือสร'างพลังสังคมและชุมชน และแก'ไขป.ญหา เสริมสร'างกิจกรรมป-องกันเฝ-า

เอาชนะยาเสพติดสงเข'ารับการ ยาเสพติด ระวังยาเสพติดในสถานศึกษา

บําบัดรักษา ชุมชนมีบทบาทในการป-องกัน

และเฝ-าระวังยาเสพติดใน

ชุมชน

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.3 แผนงานสร'างความเข'มแข็งของชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 โครงการจัดหาเครื่องออก เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย จัดหาเครื่องออกกําลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ี -ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

กําลังกายของชุมชน ของประชาชน พร'อมปรับพ้ืนท่ี จํานวน 1 จัดซ้ือ -อัตราการปHวยด'วยโรคไม สาธารณสุขฯ
(เสนอโดยทุกชุมชน) ชุมชน ติดตอลดน'อยลง

6 มอบทุนการศึกษาให'กับเด็ก เพ่ือสงเสริม สนับสนุน พัฒนา นักเรียน นักศึกษา ผู'ยากจนและ 300,000 400,000 500,000 กลุมเป-าหมายได'รับการ กอง

นักเรียนและการให'ความชวย คุณภาพชีวิตของนักเรียน ผู'ด'อยโอกาสทางการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา

เหลือเด็กนักเรียนในเขต นักศึกษา ผู'ยากจนและผู'ด'อย คุณภาพชีวิตและสามารถพ่ึง

เทศบาล โอกาสทางการศึกษา พาตนเองได'อยางย่ังยืน

(เพ่ิมเติมใหม)

รวม 6  โครงการ 800,000 800,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แขงขันกีฬาเช่ือมความสามัคคี เพ่ือให'ชุมชน สวนราชการและ แขงขันกีฬาอยางน'อย 1  ครั้ง 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ีมีการ เกิดความสามัคคีในองค@กร กอง

และแขงขันกีฬาชุมชน สถานศึกษาได'แขงขันกีฬา ตอปG จัดการแขงขัน และหมูคณะ การศึกษา

เช่ือมความสามัคคีในหมูคณะ

และองค@กร

รวม 1  โครงการ 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.5 แผนงานงบกลาง

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ชวยเหลือผู'สูงอายุในเขต เพ่ือชวยเหลือด'านสวัสดิการให' มอบเบ้ียยังชีพและการ 10,320,000 10,320,000 11,352,000 12,487,200 13,735,900 จํานวนท่ีให' ผู'สูงอายุได'รับการดูแลและ กอง

เทศบาล กับผู'สูงอายุ ครอบครัวตามโครงการให'กลุม การสนับสนุน สังคมได'อยางมีความสุข การศึกษา

เป-าหมาย

2 ชวยเหลือผู'พิการในเขต เพ่ือชวยเหลือด'านสวัสดิการให' มอบเบ้ียยังชีพและการ 1,430,000 1,430,000 1,787,500 1,816,800 1,903,000 จํานวนท่ีให' ผู'พิการได'รับการดูแลและ กอง

เทศบาล กับผู'พิการ ครอบครัวตามโครงการให'กลุม การสนับสนุน สังคมได'อยางมีความสุข การศึกษา

เป-าหมาย

3 ชวยเหลือผู'ปHวยเอดส@ในเขต เพ่ือชวยเหลือด'านสวัสดิการให' มอบเบ้ียยังชีพและการ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนท่ีให' ผู'ปHวยเอดส@ได'รับการดูแล กอง

เทศบาล กับผู'ปHวยเอดส@ ครอบครัวตามโครงการให'กลุม การสนับสนุน สังคมได'อยางมีความสุข การศึกษา

เป-าหมาย

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด'านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

1.6 แผนงานงบกลาง

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 โครงการดําเนินงานกองทุน เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมให' สมทบเงินเข'ากองทุนหลัก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สมทบเงินเข'า ประชาชนได'รับบริการสร'าง กอง

หลักประกันสุขภาพในระดับ ประชาชนเข'าถึงบริการ ประกันสุขภาพไมน'อยกวา กองทุนหลัก เสริมสุขภาพป-องกันโรคฟSTนฟู สาธารณสุขฯ

ท'องถ่ินหรือพ้ืนท่ีเทศบาลฯ สาธารณสุขโดยสงเสริม ร'อยละ 50 ของเงินท่ีได'รับ ประกันสุขภาพ สมรรถภาพและเข'าถึงบริการ

กระบวนการมี สวนรวมตาม จัดสรรจากกองทุนหลักประกัน ไมน'อยกวาร'อย สาธารณสุขอยางท่ัวถึง

ความพร'อมความเหมาะสม สุขภาพแหงชาติ ละ 50 ของเงิน

และความต'องการของ ที่ได'รับจัดสรร

ประชาชนในพ้ืนท่ี จากกองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ

รวม 4  โครงการ 11,990,000 11,990,000 13,379,500 14,544,000 15,878,900

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพ่ือเพ่ิมกลุมเป0าหมายหรือเพ่ิม นักเรียนศูนย1พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 2,660,000 2,926,000 3,218,600 3,540,500 3,894,500 จํานวนศูนย1และ นักเรียนมีอาหารเสริม (นม) กอง

นักเรียนในเขตเทศบาล ปริมาณการบริโภคของนักเรียน เทศบาลําบลวิเศษไชยชาญและนักเรียน โรงเรียนได'รับ บริโภคเพ่ิมขึ้น การศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาล อาหารเสริม(นม)

2 สนับสนุนอาหารกลางวันให' เพ่ือสนับสนุนสงเสริมพลานามัย นักเรียนในโรงเรียนท่ีอยูในเขต 6,100,000 6,984,000 7,684,000 7,752,000 8,524,000 จํานวนโรงเรียน นักเรียนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น กอง

นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลสําหรับเด็ก เทศบาล จํานวน 3 แหง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) ท่ีได'รับอาหาร และชวยสงเสริมรางกายให' การศึกษา

1.โรงเรียนวัดราชสกุณา กลางวัน แข็งแรงเพ่ิมขึ้น

2.โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน

3.โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ

3 จัดงานวันเด็กแหงชาติ เพ่ือให'ผู'ปกครองตระหนักถึงความ จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนกิจกรรม ผู'ปกครองให'ความสําคัญกับ กอง

สําคัญกับเด็กและตอบสนองนโยบาย ท่ีจัด บุตรหลานและเด็กเกิดความ การศึกษา

คณะผู'บริหาร สนุกสนาน

4 โครงการอบรมสร'างเครือขาย เพ่ือสร'างเยาวชนท่ีดีมีคุณภาพ เยาวชนในเขตเทศบาล 50 คน 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน เยาวชนดีมีคุณภาพ มีจิต กอง

เด็กและเยาวชน จิตสาธารณะริเริ่มสร'างสรรค1 กิจกรรมท่ีจัด สาธารณะริเริ่มสร'างสรรค1 การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 สนับสนุนคาใช'จายการ 1. เพ่ือให'นักเรียนทุกคนมีความ 1. สนับสนุนอาหารกลางวันให'แก 600,000 814,000 837,000 862,000 865,000 1. ร'อยละของ นร. 1. นักเรียนได'รับโอกาสทาง กอง

บริหารสถานศึกษา พร'อมท่ีจะได'รับการศึกษาต้ังแต นักเรียนทุกคนของศูนย1พัฒนา ได'รับการจัดสรร การศึกษาโดยการสนับสนุน การศึกษา

(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2561) ระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล งบประมาณอยาง คาใช'จายในการจัดการศึกษา

มาตรฐานโดยการบริหารจัดการ 2. สนับสนุนคาจัดการเรียนการ ทั่วถึงและเพียงพอ อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

อยางมีประสิทธิภาพ สอน (รายหัว) สําหรับเด็กปฐมวัย 2. ร'อยละของ เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทาง

2. เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวม (อายุ 2-5 ปI) ของศูนย1พัฒนา ผู'ปกครองมีความ การศึกษา

และรัฐสนับสนุนคาใช'จายอยาง เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบล พึงพอใจในการ 2. ผู'ปกครองมีความพึงพอ

เสมอภาคและเป�นธรรม วิเศษไชยชาญ บริหารการศึกษา ใจตอการจัดการศึกษาของ

3. สนับสนุนคาจัดการศึกษา ท'องถิ่น

สําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปI)

ของศูนย1พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ 

(คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ1การ

เรียน, คาเครื่องแบบนักเรียน, คา

กิจกรรมพัฒนาผู'เรียน)

งบประมาณ
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การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ 1. เพ่ือพัฒนาความรู'ความ 1. จัดอบรมให'แกครูและบุคลากร 15,000 20,000 ร'อยละของครูและ 1. ครูและบุคลากรทางการ กอง

การผลิตส่ือนวัตกรรมการ สามารถของครูและบุคลากรทาง ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล บุคลากรทางการ ศึกษานําส่ือท่ีผลิตมาประกอบ การศึกษา

เรียนรู' การศึกษาในการคิดค'น สร'างสรรค1 วิเศษไชยชาญ ศึกษามีความรู' การจัดกิจกรรมการเรียนรู'ให'

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ความสามารถใน นักเรียน

สามารถผลิตส่ือการเรียนรู'โดยใช' สามารถผลิตส่ืออยางน'อยภาค การคิดสร'างสรรค1 2. นักเรียนมีความสนใจและ

ส่ือทางเทคโนโลยีอยางหลากหลาย เรียนละ 2 ช้ิน และผลิตส่ือได' เข'าใจในหนวยการเรียนรู'มากยิ่งขึ้น

7 โครงการศึกษาดูงานการ เพ่ือให'ครู บุคลากรทางการศึกษา จัดศึกษาดูงานให'แกครู บุคลากร 80,000 80,000 80,000 80,000 ร'อยละของครู ครู คลากรทางการศึกษาและ กอง

บริหารจัดการศูนย1พัฒนา และกรรมการบริหารศูนย1พัฒนา ทางการศึกษาและกรรมการ บุคลากรและ กรรมการบริหารศูนย1พัฒนา การศึกษา

เด็กเล็กขององค1กรปกครอง เด็กเล็กได'แลกเปล่ียนเรียนรู'แนว บริหารศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการบริหาร เด็กเล็กสามารถนําความรู'ท่ี

สวนท'องถิ่น ทางการปฏิบัติงานและการบริหาร ศูนย1ฯมีความรู' ได'รับมาปรับใช'เป�นแนวทาง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) งานของศูนย1พัฒนาเด็กเล็กของ ความเข'าใจในการ การปฏิบัติงานและการบริหาร

องค1กรปกครองสวนท'องถิ่น ทํางานและการ งานของศูนย1พัฒนาเด็กเล็กใน

บริหารงาน สังกัดเทศบาล

งบประมาณ
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ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือให'ครูและบุคลากรทางการ จัดอบรมให'แกครูและบุคลากร 15,000 ร'อยละของครูและ 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษ กอง

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ศึกษาได'มีความรู' ความเข'าใจและ ทางการศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล บุคลากรทางการ มีความรู' ความเข'าใจ สามารถ การศึกษา

พุทธศักราช 2560 สามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษา วิเศษไชยชาญ ศึกษา สามารถจัดทนําไปปรับปรุงในการจัดการ

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ปฐมวัย พุทธศักราช2546 เพ่ือ หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  

พัฒนาไปสูหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัยได' พุทธศักราช 2560 

ปฐมวัย พุทธศักราช2560

2. เพ่ือให'ครูสามารถต้ังเป0าหมาย

ในการพัฒนาคุณภาพเด็ก

3. เพ่ือให'ครูผู'สอนสามารถจัด

กิจกรรมเสริมสร'างประสบการณ1

การเรียนรู'ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา

ศักยภาพรอบด'านของเด็กปฐมวัย

9 สานสัมพันธ1ลูกรักด'วย เพ่ือให'ผู'ปกครองและเด็กแสดง ผู'ปกครอง นักเรียนของศูนย1พัฒนา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ีจัด ผู'ปกครองและเด็กเกิดความ กอง

ครอบครัว ความรักตอกันผานกิจกรรมตางๆ เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล กิจกรรม เข'าใจกันมากขึ้น การศึกษา
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
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การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 โครงการปรับปรุงโรงอาหาร 1.เพ่ือให'โรงอาหารถูกสุขลักษณะ 1. ทาสีโรงอาหาร 200,000 โรงอาหารที่ได' 1. โรงอาหารได'มาตรฐาน กอง

ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล และได'มาตรฐานของกรมอนามัย 2. ซอมแซมผิวภายใน - ชายคา มาตรฐานของ ของกรมอนามัย การศึกษา

ตําบลวิเศษไชยชาญ 2. เพ่ือให'เด็กมีภาวะทางโภชนา 3. ซอมแซมรอยรั่วหลังคา กรมอนามัย 2. นักเรียนมีภาวะทาง

(เพ่ิมเติมใหม) การท่ีดี 4. ติดต้ังประตู-หน'าตาง อลูมิเนียม โภชนาการท่ีดี

5. ติดต้ังไฟฟ0าแสงสวาง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน1 1. เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศของ 1. ปรับพ้ืนท่ีเป�นสนามหญ'า 444,000 ร'อยละของผู'ที่มีสวน 1. บรรยากาศของศูนย1พัฒนา กอง

ภายนอกของศูนย1พัฒนา ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กให'นาเรียนรู' 2. ปูกระเบ้ืองพ้ืนโดยรอบอาคาร เก่ียวข'องพึงพอใจ เด็กเล็กนาเรียนรู'ยิ่งขึ้น การศึกษา

เด็กเล็กเทศบาลตําบลวิเศษ 2. เพ่ือดึงดูดให'นักเรียนเกิดความ ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก ในบรรยากาศของ 2.นักเรียนมีความสนใจมาเรียน

ไชยชาญ รักและสนุกท่ีได'มาเรียน 3. ปรับปรุงฝารางระบายนํ้า ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก มากขึ้น

(เพ่ิมเติมใหม)

12 โครงการปรับปรุงอาคารและ 1. เพ่ือปรับปรุงบรรยากาศของ 1. ทาสีภายนอกอาคารศูนย1 83,000 ร'อยละของผู'ที่มีสวน 1. บรรยากาศของศูนย1พัฒนา กอง

รั้วศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กให'นาเรียนรู' พัฒนาเด็กเล็ก เก่ียวข'องพึงพอใจ เด็กเล็กนาเรียนรู'ยิ่งขึ้น การศึกษา

ตําบลวิเศษไชยชาญ 2. เพ่ือดึงดูดให'นักเรียนเกิดความ 2. ทาสีรั้วของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก ในบรรยากาศของ 2. นักเรียนมีความสนใจมา

(เพ่ิมเติมใหม) รักและสนุกท่ีได'มาเรียน ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก เรียนมากขึ้น

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 โครงการติดต้ังมุ'งลวดพร'อม 1. เพ่ือป0องกันอันตรายจากสัตว1ท่ี ติดต้ังมุ'งลวดพร'อมเหล็กดัด 55,700 ร'อยละของผู'ที่มี นักเรียนและครูได'รับความ กอง

เหล็กดัดของศูนย1พัฒนา จะเข'ามาในศูนย1ฯ เชน ยุง แมลง งู ท้ังประตูและหน'าตาง สวนเกี่ยวข'องพึง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน การศึกษา

เด็กเล็กวัดราชสกุณา 2. เพ่ือป0องกันทรัพย1สินของศูนย1ฯ พอใจ

(เพ่ิมเติมใหม)

14 โครงการสงเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัด 1. ประเมินคุณภาพการศึกษา 20,000 20,000 20,000 ผลการประเมิน 1. ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กจัดการ กอง

การจัดการศึกษาของศูนย1 การศึกษาของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสถานศึกษาโดยต'นสังกัด มาตรฐานการ ศึกษามีคุณภาพและได' การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล ในสังกัดเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญทุกส้ินปIการศึกษา ศึกษาอยูในระดับ มาตรฐาน

ตําบลวิเศษไชยชาญ 2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของศูนย1 2. นิเทศการศึกษาศูนย1พัฒนา ดีขึ้นไป 2. เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

(เพ่ิมเติมใหม) พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เด็กเล็กในสังกัดทุกภาคเรียน มีเครือขายทางการศึกษา

ตําบลวิเศษไชยชาญ 3. สร'างภาคีเครือขายทางการศึกษา 

3. เพ่ือสร'างภาคีเครือขายทาง

การศึกษา

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

15 โครงการธนาคารขยะ 1. เพ่ือฝPกการคัดแยกขยะให'แก จัดกิจกรรมธนาคารขยะให'กับ 5,000 5,000 5,000 ร'อยละ 100 ของ 1. นักเรียนของศูนย1พัฒนา กอง

(เพ่ิมเติมใหม) นักเรียนของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนศูนย1พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด นักเรียนชวย เด็กเล็กคัดแยกขยะได' การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญทุกวันศุกร1 ครอบครัวคัด 2. ขยะในครัวเรือนและชุมชน

2. เพ่ือสงเสริมการลดขยะใน แยกขยะ ในเขตเทศบาลลดลง

ครัวเรือนและชุมชนในเขตเทศบาล

16 โครงการสนามเด็กเล็กสร'าง 1. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมีพัฒนา 1. สร'างศูนย1พัฒนาเด็กเล็กสร'าง 50,000 50,000 ร'อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีพัฒนาการสมบูรณ กอง

ปQญญาของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก การสมบูรณ1ตามวัยครบท้ัง 4 ด'าน ปQญญาของศูน1พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนมีพัฒนา ตามวัยครบท้ัง 4 ด'าน การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลตําบลวิเศษ ผานการเลนสนามเด็กเลนสร'าง เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ การสมบูรณ1ตาม 2. ครู ผู'ปกครองและชุมชน

ไชยชาญ ปQญญา 2. สร'างศูนย1พัฒนาเด็กเล็กสร'าง วัยครบทั้ง 4 ด'าน รวมมือกันในการพัฒนาเด็ก

(เพ่ิมเติมใหม) 2. เพ่ือสร'างความรวมมือระหวาง ปQญญาของศูน1พัฒนาเด็กเล็ก ปฐมวัย

ครู ผู'ปกครอง และชุมชนในการ วัดราชสกุณา

พัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยผานการเลน

งบประมาณ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 47



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  2  ด'านการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

2.1 แผนงานการศึกษา

เป าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว'า หน'วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการการละเลนพ้ืนบ'าน 1. เพ่ืออนุรักษ1การละเลนพ้ืนบ'าน จัดกิจกรรมการละเลนพ้ืนฐาน 5,000 5,000 5,000 ร'อยละ 100 ของ 1. เด็กได'รู'จักการละเลนพ้ืน กอง

(เพ่ิมเติมใหม) ของของไทยให'คงอยู ของไทย นักเรียนมีพัฒนา บ'านของไทย การศึกษา

2. เพ่ือเสริมสร'างพัฒนาการท้ัง 4 การสมบูรณ1ตาม 2. เด็กมีพัฒนาการครบท้ัง 4 

ด'านให'กับเด็กของศูนย1พัฒนา วัยครบทั้ง 4 ด'าน ด'านจากการละเลนพ้ืนบ'าน

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลวิเศษ ของไทย

ไชยชาญ

18 โครงการเรียนรู'ตามหลักการ 1.เพ่ือกระตุ'นสมองให'ทํางานดีขึ้น 1.สร'างพ้ืนท่ีทํากิจกรรม BBL ของ 100,000 ร'อยละ 100 ของ 1.นักเรียนคิดเป�นและมี กอง

พัฒนาสมอง BBL (Brain- 2.เพ่ือพัฒนาการเคล่ือนไหวทุก ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กวัดราชสกุณา ศูนย1พัฒนาเด็ก ความคิดสร'างสรรค1 การศึกษา

Based Learning) ระดับ ทวงทาของรางกายให'ได'ครบทุกสวน2.สร'างพ้ืนท่ีทํากิจกรรม BBL ของ เล็กในสังกัดมี 2.นักเรียนมีรางกายแข็งแรง

ปฐมวัย 3.เพ่ือพัฒนาผู'เรียนให'มีพัฒนาการ ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล พื้นท่ีจัดกิจกรรม 3.นักเรียนมีความคิดสร'างสรรค1

(เพ่ิมเติมใหม) ด'านสมองท่ีดีขึ้น วิเศษไชยชาญ BBL และคิดแยกแยะส่ิงตางๆได'ดีขึ้น

4.เพ่ือให'นักเรียนมีลานกิจกรรมท่ี 4.นักเรียนมีลานกิจกรรมท่ี

หลากหลาย ปลอดภัยเหมาะสม หลากหลาย ปลอดภัยเหมาะสม

และมีคุณภาพได'มาตรฐาน และมีคุณภาพได'มาตรฐาน

รวม 18  โครงการ 9,880,000 12,136,700 12,539,600 12,834,500 13,913,500

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02
ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ด-านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

3.1 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเสริมความรู-ด-านอาชีพเพ่ือ เพ่ือพัฒนาความรู-ในการ ผู-ประกอบอาชีพในเขตเทศบาล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู-เข-า ผู-ประกอบอาชีพในเขต กอง

พัฒนารายได-ของประชาชน ประกอบอาชีพให-สามารถเพ่ิม ทุกอาชีพ รวมอบรม เทศบาลมีรายได-เพ่ิมข้ึน การศึกษา

(เสนอโดยทุกชุมชน) รายได-ให-ครอบครัว

2 โครงการเดินตามรอยพอของ เพ่ือให-ความรู-กับประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนที่ ประชาชนสามารถนําหลัก กอง

แผนดิน เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจ จํานวน 8 ชุมชน สามารถนํามา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา

พอเพียง ใช-ในชีวิต ไปประยุกต!ใช-ในชีวิตประจําวัน

ประจําวัน

3 ติดตั้งท่ีบังแดดบังฝนศูนย! เพ่ือปCองกันแดดและฝนตกใน ติดตั้งท่ีบังแดดบังฝน 200,000 จํานวนท่ี ประชาชนทํากิจกรรมได- กอง

พัฒนาอาชีพ หมูท่ี 2 ตําบล ยามท่ีมีกิจกรรมของประชาชน ติดต้ัง อยางปลอดภัยในยามแดด การศึกษา

ศาลเจ-าโรงทอง ออกหรือฝนตก

(เสนอโดยชุมชนบ-านคลองนํ้าเช่ียว)

รวม 3  โครงการ 350,000 150,000 150,000 150,000 150,000

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02
ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ด-านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กินขนมชมตลาดศาลเจ-า -เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวตลาด กิจกรรมชมตลาดศาลเจ-า 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร-อยละของนัก -เป�นแหลงทองเท่ียวเชิง สํานักปลัดฯ

โรงทอง ศาลเจ-าโรงทอง (ชุมชนตลาด โรงทองตามเส-นทางท่ีกําหนด ทองเที่ยวที่เข-า อนุรักษ!และทางวัฒนธรรม

ร-อยปF) มาทองเที่ยว ท-องถ่ิน 

-เพ่ือฟHIนฟูชุมชน ตลาด ร-านค-า เพ่ิมขึ้น -ได-รับการสงเสริมและพัฒนา

และแหลงทองเท่ียวตามแนวเส-น อาชีพการทําอาหารพ้ืนบ-าน

ทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และขนมไทยโบราณ

ใหมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของพ้ืนท่ี -สร-างรายได-ให-แกประชาชน

ในพ้ืนท่ีได-อยางย่ังยืน

2 อนุรักษ!วัฒนธรรมตลาดร-อย เพ่ืออนุรักษ!ตลาดร-อยปF ศาลเจ-า อบรมให-ความรู-การบริหาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร-อยละของ ร-านค-าในชุมชนตลาดศาลเจ-า สํานักปลัดฯ

ปFวิถีดั้งเดิม "ศาลเจ-าโรงทอง" โรงทอง เป�นตลาดของชุมชนท่ี จัดการเก่ียวกับสินค-าในร-านค-า สินค-าเพ่ิมขึ้น โรงทองมีรายได-เพ่ิมข้ึน มี
นาดู นาอยู นาซ้ือ เข-มแข็งอยางย่ังยืน ของตนเองในชุมชนตลาด ชีวิตความเป�นอยูท่ีดีข้ึน เกิด

(เสนอโดยชุมชนตลาดศาลเจ-าโรงทอง) ศาลเจ-าโรงทอง ความสามัคคีและเกิดความ

ภาคภูมิใจในชุมชนตนเอง

ท่ี โครงการ

วัตถุประสงค
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02
ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ด-านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 โครงการจีน - ไทย สายใย เพ่ือคงความเป�นเอกลักษณ! จัดกิจกรรมประเพณีไทย-จีน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กิจกรรมท่ีจัด ประชาชนเกิดความภาคภูมิ สํานักปลัดฯ

ผูกพันธ! เฉพาะพ้ืนท่ีและเป�นการสงเสริม ใจในเอกลักษณ!เฉพาะพ้ืนท่ี

การทองเท่ียวชุมชน

4 จัดนิทรรศการการสงเสริม เพ่ือสร-างความภาคภูมิใจของ จัดนิทรรศการเก่ียวกับแหลง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิด ประชาชนเกิดความภูมิใจใน สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียวชุมชน คนในท-องถ่ินและสร-าง ทองเท่ียวหรือคนในท-องถ่ิน ความภาคภูมิใจ ความมีคุณคาของตัวเอง

อัตลักษณ!เฉพาะพ้ืนท่ีชุมชน

5 อบรมการจัดทําโฮมสเตย! เพ่ือให-ประชาชนมีความรู-เก่ียว อบรมให-ความรู-ประชาชนท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี ประชาชนกลุมเปCาหมาย สํานักปลัดฯ

(ชุมชนบ-านคลองนํ้าเช่ียว) กับการจัดทําโฮมสเตย!ท่ีถูกต-อง ต-องการทําโฮมสเตย! ความรู-ในการ สามารถนําความรู-มาใช-ใน

จัดทําโฮมสเตย! การจัดทําโฮมสเตย!ท่ีถูกต-อง

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02
ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด-านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ด-านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 อบรมภาษาตางประเทศ เพ่ือให-ประชาชนและเยาวชนมี ฝPกอบรมภาษาตางประเทศ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนเยาวชน สามารถนําไปใช-ในชีวิต สํานักปลัดฯ

ความรู-และทักษะพ้ืนฐานภาษา ที่ได-รับความรู- ประจําวัน
ตางประเทศ

7 อบรมการเป�นมัคคุเทศก!น-อย เพ่ือเสริมสร-างและพัฒนา อบรมกลุมเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนสามารถ สํานักปลัดฯ

ความรู-ด-านประวัติศาสตร! และ มีความสามารถ บรรยายด-านประวัติศาสตร! 

สถานท่ีทองเท่ียวของท-องถ่ิน การเป�นมัคคุ และแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว
เทศก! ของท-องถ่ินให-กับนัก

ทองเท่ียวได-

8 จัดทําปCายแผนท่ีตลาด เพ่ือประชาสัมพันธ!และบอก ติดตั้งปCายแผนท่ีตลาดศาลเจ-า 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีแผนท่ีเส-น นักทองเท่ียวสามารถทราบ สํานักปลัดฯ

ศาลเจ-าโรงทอง เส-นทางการเดินทางทองเท่ียว โรงทอง ทางการทอง เส-นทางการทองเท่ียวตลาด

ภายในตลาดศาลเจ-าโรงทอง เที่ยว ศาลเจ-าโรงทอง

รวม 8  โครงการ 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  4  ด&านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน/ภายในเขต ปรับปรุงภูมิทัศน/เกาะกลางถนน 500,000 จํานวนท่ี ชุมชนเป�นระเบียบสวยงาม กองชาง

เกาะกลางถนนโพธ์ิพระยา- เทศบาลและเพ่ิมความปลอดภัย โพธ์ิพระยา-ทาเรือจากแยกถนน ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ทาเรือจากแยกถนนโพธ์ิทอง- แกประชาชนท่ีสัญจร โพธ์ิทอง-ผักไห ถึงสะพานข&าม ประชาชน

ผักไห ถึงสะพานข&ามแมนํ้า แมนํ้าน&อย

น&อย

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน/ เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน/ ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ 300,000 จํานวนท่ี ชุมชนเป�นระเบียบสวยงาม กองชาง

บริเวณสี่แยกไฟแดง บริเวณสี่แยกไฟแดง สี่แยกไฟแดง ปรับปรุง สงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน

3 เมืองสวยด&วยพรรณไม& -เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล&อม จัดซ้ือพันธ/ไม&ดอก ไม&ประดับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ี เพ่ือให&ถนนภายในเขต กองชาง

ภายในเขตเทศบาลให&รมรื่น ประดับตกแตงภายในเขต จัดซ้ือ เทศบาลดูรมรื่นและสวยงาม
สวยงาม เทศบาล

-ปลูกซอมแซมต&นไม&ท่ีตายตาม

โครงการท่ีปรับปรุงภูมิทัศน/ไว&
รวม 3  โครงการ 100,000 600,000 400,000 100,000 100,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  4  ด&านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

4.2 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 รณรงค/รักษาความสะอาด -เพ่ือให&เกิดความรวมมือของ -จัดกิจกรรมรณรงค/ ประชา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกลุม -บ&านเมืองสะอาดและเป�น กอง

ความเป�นระเบียบเรียบร&อย ประชาชนและข&าราชการได&มี สัมพันธ/ เปBาหมายมีสวน ระเบียบเรียบร&อย สาธารณสุขฯ

ของบ&านเมือง สวนรวมในการรักษาความ -จัดประกวดบ&านเรือนและชุมชน รวมในการ -สร&างความสามัคคีและรัก

(เสนอโดยทุกชุมชน) สะอาดในฐานะเจ&าของท&องถ่ิน ด&านการรักษาความสะอาด บริหารจัดการ ท&องถ่ินของตนเอง
-เพ่ือกระตุ&นเตือนเจ&าหน&าท่ีผู&รับ -จัดกิจกรรมการมีสวนรวม ทรัพยากร -เป�นการบําเพ็ญประโยชน/

ผิดชอบและประชาชนในท&องถ่ิน ประชาชน ธรรมชาติและ ของข&าราชการและประชาชน

ได&ถือปฏิบัติตามนโยบายรักษา ส่ิงแวดล&อม ในท&องถ่ิน

ความสะอาด แมน้ําน&อย -ประชาชนมีสวนรวมในการ

-เพ่ือกระตุ&นจิตสํานึกในการรักษา สะอาดปราศ ดูแลรักษาความสะอาดบ&าน

สิ่งแวดล&อมและการมีสวนรวม จากมลพิษ เรือนและชุมชน

ในการรักษาความสะอาดของ

บ&านเมือง
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  4  ด&านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

4.2 แผนงานสร&างความเข&มแข็งของชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

2 ทอดผ&าปHาขยะรวมสร&าง -เพ่ือรณรงค/เสริมสร&างจิตสํานึก โรงเรียนและชุมชนในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะ ประชาชน/เยาวชนและ กอง

สภาวะแวดล&อม ความรู& ความเข&าใจให&กับ เทศบาล มูลฝอยในเขต องค/กรภาคสวนตางๆ มี สาธารณสุขฯ

ประชาชนในชุมชนและนักเรียน เทศบาลลดลง สวนรวมในการรักษาความ

ได&รู&จักวิธีการคัดแยกขยะสามารถ สะอาดและพัฒนาสภาพ

ลดปริมาณขยะท่ีต&องนําไปกําจัด แวดล&อมให&นาอยู ตลอดจนรู&

ชวยลดภาวะโลกร&อน วิธีการคัดแยกขยะและเพ่ิม

-เพ่ือกระตุ&นให&ทุกภาคสวน มูลคาขยะสงผลให&ปริมาณ

ตระหนักถึงความสําคัญและ ขยะท่ีต&องนําไปกําจัดลดลง

ปLญหารวมกันแก&ไขพร&อมลด

ปLญหาด&านสิ่งแวดล&อมท่ีทวีความ

รุนแรงมากข้ึน
รวม 2  โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 4 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด&านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
ท่ี  5  ด&านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป*ญญาท&องถ่ิน

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อนุรักษ0และสงเสริมวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ0 ชุมชนในเขตเทศบาลมีกิจกรรม 300,000 300,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนกิจกรรม ชุมชนในเขตเทศบาลรวมกัน กอง

ประเพณีท&องถ่ิน วัฒนธรรมประเพณีให&สืบทอด อนุรักษ0วัฒนธรรมท&องถ่ิน ที่จัด อนุรักษ0วัฒนธรรมประเพณี การศึกษา

ตอไป ท&องถ่ิน

2 อนุรักษ0สืบสานประเพณี เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ0 ประชาชนในเขตเทศบาลและ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนที่จัด ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ลอยกระทง วัฒนธรรมประเพณีให&สืบทอด ท่ัวไป และท่ัวไปรวมอนุรักษ0 การศึกษา

(เสนอโดยทุกชุมชน) ตอไป ประเพณีลอยกระทง

3 อนุรักษ0สืบสานประเพณี เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ0 ประชาชน เยาวชนในเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนกิจกรรม ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

สงกรานต0 วัฒนธรรมประเพณีให&สืบทอด เทศบาล ที่จัด และท่ัวไปรวมอนุรักษ0 การศึกษา

(เสนอโดยทุกชุมชน) ตอไป ประเพณีสงกรานต0

4 ประเพณีหลอเทียนเทียน เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ0 ชุมชนในเขตเทศบาล และ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนผู&เข&ารวม ประชาชนและนักเรียนรวม กอง

พรรษา วัฒนธรรมประเพณีให&สืบทอด โรงเรียนในเขตเทศบาล กิจกรรม กันอนุรักษ0ประเพณีแหเทียน การศึกษา

(เสนอโดยทุกชุมชน) ตอไป พรรษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 4 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด&านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
ท่ี  5  ด&านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป*ญญาท&องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 ทําบุญตักบาตรวันข้ึนปAใหม - เพ่ือให&เกิดสิริมงคลกับประชา จัดให&มีการทําบุญตักบาตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนที่จัด 1.ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ชนในเขตเทศบาลท่ีรวมกัน พระสงฆ0ปAละ  1  ครั้ง ได&ทําบุญในวันข้ึนปAใหม การศึกษา

ทําบุญวันข้ึนปAใหม 2.ประชาชนมีความสามัคคีกัน

- เพ่ือให&ประชาชนได&มีการพบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกัน

และกัน

6 ฝHกอบรมจริยธรรมและกิจกรรม เพ่ืออบรมเยาวชนในเขต เยาวชนในเขตเทศบาล  จํานวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู&เข&ารวม เยาวชนในเขตเทศบาลมีการ กอง

สงเสริมจริยธรรมและ เทศบาลให&มีความรู&ความเข&าใจ 150 คนตอครั้ง กิจกรรม แสดงออกทางจริยธรรมได& การศึกษา

วัฒนธรรม ในจริยธรรมของคนไทย ถูกต&อง

7 งานรําลึกวีรชนแขวงเมือง เพ่ืออุดหนุนการจัดงานรําลึก อําเภอวิเศษชัยชาญ และสวน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนที่ให& สวนราชการดําเนิน กอง

วิเศษไชยชาญ วีรชนของหนวยงานท่ีขอรับ ท่ีเก่ียวข&อง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) การสนับสนุน กิจกรรมได&ตามเปJาหมาย การศึกษา

การสนับสนุน
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 4 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด&านศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
ท่ี  5  ด&านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป*ญญาท&องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 โครงการเด็กดีศรีเมือง เพ่ือสงเสริมให&เด็กนักเรียนของ จัดกิจกรรมสงเสริมการเป�น 10,000 10,000 10,000 ร&อยละ 90 ของ เด็กนักเรียนของศูนย0พัฒนา กอง

วิเศษไชยชาญ ศูนย0พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด คนดี มีวินัย คุณธรรมและ เด็กศูนย0พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล การศึกษา

(เพ่ิมเติมใหม) เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ จริยธรรมให&แกเด็กของศูนย0 เด็กเล็กในสังกัด เป�นคนดีมีคุณธรรมและ

ประพฤติตนเป�นคนดี มีวินัย พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เป�นคนดี มีวินัย จริยธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม ตําบลวิเศษไชยชาญ คุณธรรม 

2. มอบประกาศนียบัตรให&แก จริยธรรม

เด็กดีศรีเมืองวิเศษไชยชาญ

9 โครงการกีฬาเช่ือมความ 1. เพ่ือสร&างความสัมพันธ0ใน ผู&ปกครอง นักเรียนของศูนย0 20,000 20,000 20,000 จํานวนท่ีจัด 1. ผู&ปกครองและเด็กเกิด กอง

สัมพันธ0ครอบครัว ครอบครัว พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) กิจกรรม ความผูกพันธ0กันมากข้ึน การศึกษา

(เพ่ิมเติมใหม) 2. เพ่ือให&ครอบครัวได&มี 2. ครอบครัวได&ทํากิจกรรม

กิจกรรมรวมกัน รวมกันมากข้ึน

3. เพ่ือให&ครอบครัวได&ออก

กําลังกายรวมกัน
รวม 9  โครงการ 1,100,000 1,100,000 980,000 980,000 980,000
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสร างถนน คสล.ถนนเลียบ เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนนคสล.กว างไมน อยกวา 320,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

คลองขุน(จากคอสะพานบ าน ปลอดภัยในการสัญจร 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา92.00เมตร กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ใหม) หมูท่ี 5 ต.ไผจําศิล

2 ปรับปรุงถนนกาญจนาภิเษก 2/1 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟAลตB 190,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เสนอโดยชุมชนวัดหลวง) ปลอดภัยในการสัญจร คอนกรีต กว างไมน อยกวา 2.60-4.00 กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2561) เมตร ยาว ไมน อยกวา 145 เมตร

หนาไมน อยกวา 0.05 เมตร หรือมี

พ้ืนท่ี คสล.รวมกันไมน อยกวา530.00

ตารางเมตร พร อมปรับปรุงตอปาก

บอพัก จํานวน 15 บอ

3 กอสร างถนนกาญจนาภิเษก  2/2 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนน คสล.ผิวจราจรกว าง 150,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เสนอโดยชุมชนวัดหลวง) ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 3.00 ม.ยาว 50.00 ม. กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

หนาไมน อยกวา 0.15 ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

4 กอสร างถนนแยกถนนคอกวัว เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนน คสล. ขนาดกว างไม 250,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ใหญ (ข างบ านอาจารยBนวลจันทรB) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 2.00 ม. ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองนํ้าเช่ียว) 57.00 ม.

5 กอสร างปรับปรุงถนนคอกวัว เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างปรับปรุงถนน คสล. ขนาด 500,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ใหญ ปลอดภัยในการสัญจร กว างไมน อยกวา 3.00 ม. ยาวไม กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองนํ้าเช่ียว) น อยกวา 170.00 ม.

6 กอสร างถนน คสล.ถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนน คสล. ผิวจราจร กว าง 129,000 จํานวนท่ี ถนนภายในเขตเทศบาลมี กองชาง

ปูFทองแก ว 19 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 4.00 ม. ยาวไมน อยกวา กอสร าง สภาพดีการสัญจรไปมาสะดวก

(เสนอโดยชุมชนดอกแก ว)  52.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกัน

(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2561) ไมน อยกวา 208 ตรม. 
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

7 กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด  374,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

รวมใจ (บ านนายมนตรี) ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.60 เมตร จํานวน 126 ทอน บอพัก กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองนํ้าเช่ียว) จํานวน 14 บอ รวมความยาวทอและ สามารถลดปAญหาการระบายนํ้า

(เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1/2561) บอพักไมน อยกวา 140 เมตร พร อม และปJองกันอุทกภัยได 

ปรับปรุงถนน คสล. กว างไมน อยกวา 

1.00 เมตร ยาวไมน อยกวา 140.00 เมตร

หนาไมน อยกวา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คสล.รวมกันไมน อยกวา 115 ตารางเมตร

8 ปรับปรุงทางเช่ือมถนนนางในกับ เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ปรับปรุงทางเช่ือมถนนนางในกับถนน 800,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ ปลอดภัยในการสัญจร โพธ์ิพระยา-ทาเรือ จํานวน 1 แหง กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

9 ปรับปรุงทางเช่ือมถนนศาลเจ าโรง เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ปรับปรุงทางเช่ือมถนนศาลเจ าโรงทอง 800,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ทองกับถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ ปลอดภัยในการสัญจร กับถนนโพธ์ิพระยา-ทาเรือ จํานวน 1 แหง กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

10 ปรับปรุงถนนพร อมทอระบายนํ้า เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย ขยายผิวจราจรกว าง 1.00 เมตร ยาว 500,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

จากทางแยกวัดสําโรงถึงถนนวัด นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ 160 เมตร และวางทอระบายนํ้า คสล. กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

สําโรง 5/1 (ซอมแซมของเดิม) สภาพชุมชน ขนาด 0.60 เมตร พร อมบอพัก และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) ความยาวรวมไมน อยกวา 165 เมตร ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

ลดปAญหาอุทุกภัยได 

11 กอสร างทอระบายนํ้า ค.ส.ล. เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 600,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

ถนนแขวงเมืองวิเศษ 11 ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.60 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

ยาวรวมกันไมน อยกวา 304 เมตร สามารถลดปAญหาการระบาย

นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 

12 กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ข าง เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 100,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

บ านนางฉอ อน คชเถื่อน ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.40 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) ยาวรวมกันไมน อยกวา 50 เมตร สามารถลดปAญหาการระบาย

นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

13 กอสร างถนนดินลูกรังถนนหลัง เพ่ือกอสร างถนนให ประชาชน กอสร างถนนดินลูกรังกว าง 3.00 เมตร 900,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ศาลเจ าแมทองคํา สัญจรเข าออกได สะดวกมากขึ้น ยาว 500.00 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองนํ้าเช่ียว) ไมน อยกวา 1,500 ตารางเมตร

14 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล. กว าง 3.00 ม. ยาว 2,500,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ระบายนํ้า ค.ส.ล. หลังศาลเจ าแม นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ 500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

ทองคํา สภาพชุมชน ไมน อยกวา 1,500 ตร.ม. และกอสร าง และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองนํ้าเช่ียว) ทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

 เมตร พร อมบอพัก ความยาวรวมกัน ลดปAญหาอุทุกภัยได 

ไมน อยกวา 500.00 เมตร

15 ปรับปรุงผิวจราจรซอยบ านนาย เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนน คสล.ผิวจราจร กว างไม 680,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

อําเภอสมศักด์ิ ทองกัญชร ซอย ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

กาญจนาภิเษก 2/2

(เสนอโดยชุมชนวัดหลวง)
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

16 ปรับปรุงถนน คสล. พร อมวาง เพ่ือปรับปรุงถนนให ปลอดภัยแก กอสร างถนน คสล. กว างไมน อยกวา 400,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ทอระบายนํ้า คสล.ถนนแขวง ประชาชนท่ีสัญจรและมีระบบ 2.00 ม.ยาวไมน อยกวา 100.00 ม. กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจร และมี

เมืองวิเศษ 13 (ตอของเดิม) การระบายนํ้าท่ีดี และวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด ระบบระบายนํ้าชุมชนท่ีดี 

  06.00 ม. พร อมบอพัก ความ สามารถปJองกันอุทุกภัยได 

ยาวรวมไมน อยกวา 100.00 ม.

17 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล. กว าง 3.00 ม. ยาว 350,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ระบายนํ้า คสล. บ านอาจารยB นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

ระหัด สภาพชุมชน ไมน อยกวา 270 ตร.ม. และกอสร าง และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

(เสนอโดยชุมชนวัดนางใน) ทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ขนาด  0.60 ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

เมตร พร อมบอพัก ความยาวรวมกัน ลดปAญหาอุทุกภัยได 

ไมน อยกวา 90.00 เมตร
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

18 กอสร างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย ลาดยางแอลฟAสติกสBคอนกรีตทับผิว 1,100,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ถนนขุนวิเศษ นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ จราจรเดิม กว าง 4.00 เมตร ยาว กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองขุน) สภาพชุมชน 650.00 เมตร หนา 0.05 ม. หรือมีผิว และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

จราจรลาดยางรวมกันไมน อยกวา ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

2,6000 ตรม. ลดปAญหาอุทุกภัยได 

19 กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 80,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

เช่ือมซอย 3 กับซอย 5 (ถนน ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน0.40 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

ซอยบ านนายเน๊ียว) ยาวรวมกันไมน อยกวา 36 เมตร สามารถลดปAญหาการระบาย

(ชุมชนตลาดศาลเจ าโรงทอง) นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 

20 กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 350,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

สําโรง 5/2 ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.60 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) ยาวรวมกันไมน อยกวา 100 เมตร สามารถลดปAญหาการระบาย

นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

21 กอสร างทอระบายนํ้า ค.ส.ล. เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 260,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาลมี กองชาง

บริเวณถนนปูFดอก - ปูFแก ว 3 ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.60 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น สามารถ

(เสนอโดยชุมชนบ านคลองขุน) ยาวรวมกันไมน อยกวา 78 เมตร ลดปAญหาการระบายนํ้าและ

ปJองกันอุทกภัยได 

22 กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล. ขนาด 140,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาลมี กองชาง

แขวงเมืองวิเศษ 5 ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน 0.40 เมตร พร อมบอพัก ความ กอสร าง คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น สามารถ

(ชุมชนตลาดศาลเจ าโรงทอง) ยาวรวมกันไมน อยกวา 70 เมตร ลดปAญหาการระบายนํ้าและ

ปJองกันอุทกภัยได 

23 กอสร างถนน คสล.แยกถนน เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน กอสร างถนน คสล. ผิวจราจรกว าง 105,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

สําโรง 12 ปลอดภัยในการสัญจร 1.50-2.00 ม. ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) 56.00 ม. หรือมีพ้ืนท่ี คสล. รวม

ไมน อยกวา 105 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

24 ปรับปรุง ผิวจราจร คสล.พร อม เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว าง 1,700,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาลมี กองชาง

ทอระบายนํ้า คสล.ถนนกองช าง นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ 1.00 ม.ยาว 490.00 ม. หนา 0.15 ม. กอสร าง คุณภาพมาตรฐานดีขึ้น สามารถ

ฝAOงซ าย สภาพชุมชน หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 490 ลดปAญหาการระบายนํ้าและ

(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง) ตรม.และวางทอระบายนํ้า คสล. ขนาด ปJองกันอุทกภัยได 

0.60 ม. พร อมบอพัก ความยาวรวม

ไมน อยกวา 490 ม.

25 กอสร างระบบระบายนํ้า ถนน เพ่ือปรับปรุงระบบระบายนํ้า กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ขนาด 480,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

ปูFดอก-ปูFทองแก ว 16 ภายในเขตเทศบาลให ได มาตรฐาน0.60 เมตร พร อมบอพักความ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

(เสนอโดยชุมชนดอกแก ว) ยาวรวมกันไมน อยกวา 250 เมตร สามารถลดปAญหาการระบาย

นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

26 ปรับปรุงขยายผิวจราจร คสล. เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างขยายผิวจราจร คสล.กว าง 3,000,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

พร อมทอระบายนํ้า แยกถนน นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ 1.00-1.50 เมตร ยาว 850 เมตร และ กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

โพธ์ิพระยา-ทาเรือถึงสะพาน สภาพชุมชน วางทอระบายนํ้า  0.60 ม. พร อม และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

คสล. โค งยายสวย บอพัก ความยาวรวมไมน อยกวา ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

850 เมตร ลดปAญหาอุทุกภัยได 

27 กอสร างปรับปรุงซอมแซมถนน เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ปูแอสฟAลลBติกทับถนนของเดิมผิวจราจร 3,645,000 จํานวนท่ี ถนนภายในเขตเทศบาลมี กองชาง

ปูFดอก-ปูFทองแก ว(จากแยกถนน ปลอดภัยในการสัญจร กว างไมน อยกวา 5.00-9.00 เมตร ยาว กอสร าง สภาพดีการสัญจรไปมาสะดวก

ปูFดอก-ปูFทองแก ว 8 ถึงหน า ไมน อยกวา 1,360.00 เมตร หนาไม

อนุสาวรียBนายดอก-นายทองแก ว) น อยกวา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน

ไมน อยกวา 8,100 ตารางเมตร

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

28 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก-ปูF เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ปรับปรุงผิวจราจร คสล. กว างไมน อย 480,000 จํานวนท่ี ถนนภายในเขตเทศบาลมี กองชาง

ทองแก ว บริเวณแยกโพธ์ิพระยา- ปลอดภัยในการสัญจร กวา 1.00 เมตร ยาวไมน อยกวา 720 กอสร าง สภาพดีการสัญจรไปมาสะดวก

ทาเรือถึงโค งยายสวย เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 

720 ตารางเมตร

29 กอสร างกําแพงปJองกันตล่ิงปาก เพ่ือปJองกันตล่ิงริมคลองพังทลาย กอสร างกําแพงปJองกันตล่ิงคลองปาก 1,800,000 จํานวนท่ี สามารถปJองกันตล่ิงริมคลองพัง กองชาง

ซอยปูFดอก-ปูFทองแก ว 14/3 และชวยในการระบายนํ้าและ ซอยปูFดอก-ปูFทองแก ว 14/3 ผานหน า กอสร าง และสามารถปJองกันอุทกภัยใน

ผานหน าบ าน อ.บุญล อม คลอง ปJองกันอุทกภัย บ าน อ.บุญล อม คลองนาคปรกถึง เขตเทศบาล

นาคปรกถึงคลองขุน คลองขุน ยาว 400 เมตร

30 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล. ผิวจราจร กว างไม 263,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ระบายนํ้า คสล. ถนนวัดสําโรง 1 นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ น อยกวา 1.00-2.50 เมตร ยาวไมน อย กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สภาพชุมชน กวา 55.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.15 และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

เมตร พร อมกอสร างทอระบายนํ้า คสล. ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

ลดปAญหาอุทุกภัยได 
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

31 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล. ผิวจราจร กว างไม 240,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ระบายนํ้า คสล. ถนนแยกถนน นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ น อยกวา 2.50-3.00 เมตร ยาวไมน อย กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

ปูFดอก-ปูFทองแก ว (ตรงข ามถนน สภาพชุมชน กวา 57.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.15 และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

ซอยปูFดอก-ปูFทองแก ว 7) เมตร พร อมกอสร างทอระบายนํ้า คสล. ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ลดปAญหาอุทุกภัยได 

32 กอสร างรางระบายนํ้า คสล. รูป เพ่ือกอสร างรางระบายนํ้าท่ีได กอสร างรางระบายนํ้า คสล. รูปตัวยู 357,000 จํานวนท่ี ชุมชนมีระบบระบายนํ้าท่ีดีมี กองชาง

ตัวยูตอจากของเดิม ถนนคลอง มาตรฐานและเหมาะสมกับ ขนาดกว างไมน อยกวา 0.40 เมตร กอสร าง คุณภาพ สามารถลดปAญหา

นํ้าเช่ียว สภาพชุมชน ยาวไมน อยกวา 96.00 ม. อุทุกภัยได 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)

33 ตอเติมปากรางระบายนํ้า คสล. เพ่ือกอสร างรางระบายนํ้าท่ีได ตอเติมปากรางระบายนํ้า คสล. กว าง 99,000 จํานวนท่ี ชุมชนมีระบบระบายนํ้าท่ีดีมี กองชาง

แยกถนนปูFดอก-ปูFทองแก ว 3 มาตรฐานและเหมาะสมกับ ภายในไมน อยกวา 0.40 เมตร ยาวไม กอสร าง คุณภาพ สามารถลดปAญหา

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สภาพชุมชน น อยกวา 34.00 เมตร พร อมฝาปPด อุทุกภัยได 

คสล.

งบประมาณ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 70



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

34 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนา เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลตBคอนกรีตทับถนนเดิม 246,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ภิเษก 2 เหมาะสมกับสภาพชุมชน กว างไมน อยกวา 5.00 เมตร ยาวไม กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) น อยกวา 148.00 ม. หนาไมน อยกวา 

0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อย

กวา 710.00 ตารางเมตร พร อมตีเส น

จราจรและตอปากบอ จํานวน 15 บอ

35 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลตBคอนกรีตทับถนนเดิม 157,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 20 เหมาะสมกับสภาพชุมชน กว างไมน อยกวา 4.00 เมตร ยาว กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ไมน อยกวา 122.00 ม. หนาไมน อย 

กวา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน

ไมน อยกวา 480.00 ตารางเมตร 

พร อมตีเส นจราจร
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

36 ปรับปรุงผิวจราจร ถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลตBคอนกรีตทับถนนเดิม 137,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 21 เหมาะสมกับสภาพชุมชน กว างไมน อยกวา 4.00 เมตร ยาว กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ไมน อยกวา 106.00 ม. หนาไมน อย

กวา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกัน

ไมน อยกวา 420.00 ตารางเมตร 

พร อมตีเส นจราจร

37 กอสร างทอระบายนํ้า คสล. เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างทอระบายนํ้า คสล.ขนาด 0.40 606,000 จํานวนท่ี ระบบระบายนํ้าของเทศบาล กองชาง

ถนนปูFดอก-ปูFทองแก ว 10-11 นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ เมตร จํานวน 241 ทอน บอพัก 27 บอ กอสร าง มีคุณภาพมาตรฐานดีขึ้น 

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สภาพชุมชน รวมความยาวทอและบอพักไมน อยกวา สามารถลดปAญหาการระบาย

268.00 เมตร พร อมปรับปรุงถนน คสล. นํ้าและปJองกันอุทกภัยได 

ผิวจราจรกว าง ไมน อยกวา 1.00-2.00 

เมตร ยาวไมน อยกวา 241.00 เมตร 

หนาไมน อยกวา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คสล. รวมกันไมน อยกวา 246 ตารางเมตร
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

38 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล. ผิวจราจรกว างไม 190,000 จํานวนท่ี ชุมชนมีระบบระบายนํ้าท่ีดีมี กองชาง

ระบายนํ้า คสล. ข างบ านนายโต นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ น อยกวา 3.00 เมตร ยาวไมน อยกวา กอสร าง คุณภาพ สามารถลดปAญหา

 ทองกัญชร สภาพชุมชน 46.00 เมตร หนาไมน อยกวา 0.15 เมตร อุทุกภัยได 

(เพ่ิมเติมใหม) หรือมีพ้ืนท่ี คสล.รวมกันไมน อยกวา 135 

ตารางเมตร พร อมกอสร างทอระบายนํ้า

คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร จํานวน 42

ทอน บอพักจํานวน 5 บอ รวมความยาว

\ ทอและบอพักไมน อยกวา 47.00 เมตร

พร อมถมดินข างทอ-หลังทอ พร อมตอ

ปากบอพักของเดิม จํานวน 3 บอ

39 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 135,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 7 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 2.00-8.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 80.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา 400 ตรม.
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

40 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 240,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 8 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-3.20 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 209.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา 600 ตรม.

41 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 100,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 3 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 71.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา 280 ตรม.

42 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 175,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 5 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 5.50-6.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 86.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 485 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

43 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 96,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 9 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00-4.30 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 69.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 280 ตรม.

44 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเลียบ เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 235,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

คลองขุน ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 175.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 700  ตรม.

45 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 130,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 17 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 6.00-6.50 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 58.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 380 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

46 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 760,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 1 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 255.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 2,290 ตรม.

47 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 120,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 1/1 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม)  116.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 350 ตรม.

48 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 115,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 1/3 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 98.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 280 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

49 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 387,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 1/2 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-7.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 219.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 1,135 ตรม.

50 ปรับปรุงผิวจราจรถนนแยกถนน เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 73,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFดอก-ปูFทองแก ว (ข างต นสะตือ) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 64.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 195 ตรม.

51 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกองช าง เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 970,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 5.00-7.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

504.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 3,000 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

52 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 5 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 700,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00-4.50 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

476.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 2,000 ตรม.

53 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 5/1 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 265,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

193.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 710 ตรม.

54 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 1 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 397,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 2.50-5.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

253.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 1,130 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

55 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 2 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 186,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-7.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

114.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 515 ตรม.

56 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 4 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 207,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.50-4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

156.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 590 ตรม.

57 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 6 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 700,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 5.00-5.50 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

34.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 180 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

58 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 3 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 109,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00 ม.ยาวไมน อยกวา 95.00 กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม. หรือมี

พ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 270 ตรม.

59 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 8 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 79,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 5.00-9.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

29.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 202 ตรม.

60 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสําโรง 10 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 165,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

120.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 480 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

61 ปรับปรุงผิวจราจรถนนมหาชิน เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 265,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-5.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

176.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 738 ตรม.

62 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเข า เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 212,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 150.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 575 ตรม.

63 ปรับปรุงผิวจราจรถนนนางใน 3 เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 138,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

(เพ่ิมเติมใหม) ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-3.50 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

108.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 350 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

64 ปรับปรุงผิวจราจรถนนแขวงเมือง เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 385,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

วิเศษ 13 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00-20.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 135.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 1,100 ตรม.

65 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอกวัว เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 360,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ใหญ ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 268.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 990 ตรม.

66 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอกวัว เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 165,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

เล็ก ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 6.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 77.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม. หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 454 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

67 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนา เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 560,000   จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ภิเษก 8 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 3.00-5.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 320.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 1,500 ตรม.

68 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนา เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 95,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ภิเษก 10 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 65.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 260 ตรม.

69 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนา เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 195,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ภิเษก 12 ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 2.50-5.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 143.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 530 ตรม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

70 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคลอง เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว างไม 270,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

วัดหลวง ปลอดภัยในการสัญจร น อยกวา 5.00-8.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) 149.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมกันไมน อยกวา 810 ตรม.

71 กอสร างถนน คสล.พร อมทอ เพ่ือกอสร างถนนพร อมทอระบาย กอสร างถนน คสล.ผิวจราจร กว างไม 370,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ระบายนํ้า คสล.ถนนแยกถนน นํ้าท่ีได มาตรฐานและเหมาะสมกับ น อยกวา 4.00 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรบนถนน 

สําโรง 1 สภาพชุมชน 90.00 ม.หนาไมน อยกวา 0.15 ม. หรือ และชุมชนมีระบบระบายนํ้า

(เพ่ิมเติมใหม) มีพ้ืนท่ี คสล.รวมกันไมน อยกวา 340 ตรม. ชุมชนท่ีดีมีคุณภาพ สามารถ

พร อมกอสร างทอระบายนํ้า คสล.ขนาด ลดปAญหาอุทุกภัยได 

 ศก.0.40 ม. จํานวน 80 ทอน บอพัก

จํานวน 10 บอ รวมความยาวทอและ

บอพักไมน อยกวา  90.00 ม.

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

72 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 475,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 14 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 8.00-9.00 ม.ยาวไม กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) น อยกวา 178.00 ม. หนาไมน อยกวา 

0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา

1,470 ตรม.

73 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 320,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 14/1 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 3.00-7.00 ม.ยาวไม กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) น อยกวา 168.00 ม. หนาไมน อยกวา 

0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา

915 ตรม.
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

74 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 289,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 14/2 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 3.00-7.00 ม.ยาวไม กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) น อยกวา 202.00 ม. หนาไมน อยกวา 

0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา

795 ตรม.

75 ปรับปรุงผิวจราจรถนนปูFดอก- เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 477,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 14/3 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 2.50-8.00 ม.ยาวไมน อย กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) กวา 255.00 ม. หนาไมน อยกวา 

0.05 ม.หรือมีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา

1,385 ตรม.

76 ปรับปรุงผิวจราจรแยกถนนปูFดอก-เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 92,000 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ปูFทองแก ว 14/3 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 2.50 ม.ยาวไมน อยกวา กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม)  99.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.หรือ

มีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา 250 ตรม.
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด านการพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

77 ปรับปรุงผิวจราจรถนนกาญจนา เพ่ือกอสร างถนนท่ีได มาตรฐาน ลาดยางแอสฟAลทBติกคอนกรีต กว าง 320,900 จํานวนท่ี ประชาชนได รับความสะดวก กองชาง

ภิเษก 2/2 ปลอดภัยในการสัญจร ไมน อยกวา 3.00-4.00 ม.ยาวไมน อย กอสร าง ปลอดภัยในการสัญจรไปมา

(เพ่ิมเติมใหม) กวา 165.00 ม. หนาไมน อยกวา 0.05 ม.

หรือมีพ้ืนท่ี รวมกันไมน อยกวา 630 ตรม.

78 ขยายเขตไฟฟJาสาธารณะภายใน เพ่ือให มีแสงสวางเพียงพอใน ขยายเขตไฟฟJาสาธารณะภายใน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ี ประชาชนมีแสงสวางในเวลา กองชาง

เขตเทศบาล ยามคํ่าคืนลดปAญหาอุบัติเหตุ เขตเทศบาล ขยาย กลางคืนและมีความปลอดภัย

และอาชญากรรม

79 จัดทําผังเมืองรวมชุมชนวิเศษ เพ่ือจัดทําผังเมืองรวมชุมชน จัดทําผังเมืองรวมชุมชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนท่ี สามารถวางแผนการใช กองชาง

ชัยชาญ วิเศษไชยชาญให สามารถกําหนด จัดทํา ประโยชนBท่ีดินภายในเขต

การใช ประโยชนBท่ีดินภายในเขต เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

เทศบาลได อยางมีประสิทธิภาพ ได อยางมีประสิทธิภาพโดย

ไมถูกจํากัดจากผังเมืองรวม

จังหวัดอางทอง

รวม 79  โครงการ 15,798,000 4,260,900 6,171,000 5,440,000 5,391,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 วันเทศบาล -เพ่ือให-พนักงานลูกจ-างได-รวม ให-พนักงาน ลูกจ-างได-บําเพ็ญ 10,000 10,000 10,000 กิจกรรมที่แสดง พนักงาน ลูกจ-างมีความ สํานักปลัดฯ

บําเพ็ญประโยชน+ ประโยชน+รวมกัน ถึงความสามัคคี สามัคคีและมีขวัญกําลังใจใน

การทํางาน

2 จัดกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวข-องกับ เพ่ือรองรับการจัดกิจกรรมตาม จัดกิจกรรมตามโครงการตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรมตาม รองรับกิจกรรมตามนโยบาย สํานักปลัดฯ

ภารกิจในวงงานของเทศบาล นโยบายท่ีเข-ามาและเก่ียวข-อง นโยบายระดับตางๆ นโยบายที่เข-า และท่ีเก่ียวข-องกับวงงานของ
มา เทศบาล

3 จัดงานเก่ียวกับงานรัฐพิธี/ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน จัดงานเก่ียวกับงานรัฐพิธี/ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได- ได-แสดงออกถึงความจงรัก สํานักปลัดฯ

พระราชพิธีตางๆ วโรกาสตางๆ พระราชพิธีตางๆ รวมงานและ ภักดีของพสกนิกรในเขต
แสดงออกถึง เทศบาล
ความจงรักภักดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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4 อํานวยความสะดวกให-กับ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน จัดอบรม/ศึกษาดูงานเก่ียวกับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได- ได-แสดงออกถึงความจงรัก สํานักปลัดฯ

ประชาชนในการเข-ารวม วโรกาสตางๆ งานรัฐพิธี/พระราชพิธี รวมงานและ ภักดีของพสกนิกรในเขต

กิจกรรมเก่ียวกับงานรัฐพิธี/ แสดงออกถึง เทศบาล

พระราชพิธีตางๆ ความจงรักภักดี

5 จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล -เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จัดทํา/ปรับปรุง/ทบทวน/ 50,000 20,000 30,000 30,000 30,000 โครงการใน -มีแผนพัฒนาเทศบาลท่ีสอด สํานักปลัดฯ

ให-สอดคล-องกับความต-องการ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผน แผนพัฒนา คล-องกับความต-องการของ

ของประชาชน พัฒนาเทศบาล ที่สอดคล-องและ ประชาชนในปCจจุบัน

-เพ่ือเป�นเอกสารท่ีระบุแผนงาน/ ตรงกับความ -ทําให-ติดตามประเมินผลมี

โครงการท้ังหมดท่ีจะดําเนินการ ต-องการของ ความสะดวก และสามารถ

ในปEงบประมาณน้ัน ทําให-แนว ประชาชน ดําเนินงานได-ชัดเจน

ทางมีความชัดเจนในการปฏิบัติ

มากข้ึน
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เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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6 จัดทําเทศบัญญัติงบ มีงบประมาณเป�นเครื่องมือใน จัดทําเทศบัญญัติงบประมาณ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีเทศบัญญัติ ดําเนินการพัฒนาเทศบาลได- สํานักปลัดฯ

ประมาณรายจายประจําปE การพัฒนาเทศบาล รายจายประจําปE ใช-ทันตามปE อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
งบประมาณ ประสิทธิผล

7 เทศบาลพบประชาชน เพ่ือทําบริการข้ันพ้ืนฐานจาก ออกบริการข้ันพ้ืนฐานให-กับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได-รับ เทศบาลสามารถแก-ไขปCญหา สํานักปลัดฯ

หนวยงานตางๆ ไปให-บริการ ประชาชนในชุมชนตางๆ บริการจาก และตอบสนองความต-องการ

ประชาชนในชุมชน โครงการ ของประชาชนในชุมชนได-

8 การมีสวนรวมในการปJองกัน -เพ่ือให-ผู-บริหาร สมาชิกสภา จัดอบรมให-ความรู-ฝLายการเมือง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร-อยละของ ฝLายการเมืองและข-าราชการ สํานักปลัดฯ

การทุจริต เทศบาล และเจ-าหน-าท่ีเทศบาล พนักงานเทศบาล/ลูกจ-าง ฝLายการเมือง ลูกจ-างมีความรู-เบ้ืองต-นใน

มีความรู-เบ้ืองต-นเก่ียวกับการ และข-าราชการ การปJองกันการทุจริต

ปJองกันการทุจริต ลูกจ-างมีความรู-

เพิ่มขึ้น
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7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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9 การอบรมกฎหมายท่ีเก่ียวกับ เพ่ือให-ประชาชนมีความรู-ใน จัดอบรมประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร-อยละของ ประชาชนมีความรู-เพ่ิมข้ึน สํานักปลัดฯ

ชีวิตประจําวันของประชาชน หลักกฎหมายเบ้ืองต-นท่ีใช-ใน เทศบาล จํานวน 8 ชุมชน ประชาชนมี เก่ียวกับกฎหมายท่ีใช-ในชีวิต

ชีวิตประจําวัน ความรู-เพิ่มขึ้น ประจําวัน

10 สงเสริมคุณธรรมและ -เพ่ือให-คณะผู-บริหาร สมาชิก จัดอบรมคณะผู-บริหาร สมาชิก 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู-เข-า -คณะผู-บริหาร สมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

จริยธรรม สภาและพนักงานตระหนักถึง สภาและพนักงาน ลูกจ-างและ รวมอบรม และพนักงานตระหนักถึง

ความสําคัญเรื่องคุณธรรม พนักงานจ-าง ความสําคัญเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมของข-าราชการ จริยธรรมของข-าราชการ

-เพ่ือให-คณะผู-บริหาร สมาชิกสภา -คณะผู-บริหาร สมาชิกสภา

และพนักงานแลกเปลี่ยนเรียนรู- และพนักงานแลกเปลี่ยนเรียน

แนวทางการเสริมสร-างคุณธรรม รู-แนวทางการเสริมสร-าง

และจริยธรรมในเทศบาล คุณธรรมและจริยธรรมใน

เทศบาล
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แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

11 ฝOกอบรมศึกษาดูงานของ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู-และประสบ จัดฝOกอบรมและศึกษาดูงานของ 500,000 500,000 400,000 400,000 400,000 จํานวนผู-เข-า บุคลากรและสมาชิกสภา สํานักปลัดฯ

บุคลากรเทศบาล การณ+ของบุคลากรและสมาชิก พนักงาน ลูกจ-างและสมาชิกสภา รวมอบรม เทศบาลได-รับความรู-และ

สภา จํานวน 80 คน ประสบการณ+เพ่ือนํามาประ

ยุกต+ใช-ในการปฏิบัติงาน

12 สงเสริมและสนับสนุนการ เพ่ือสร-างความรู-ความเข-าใจ อบรมให-ความรู-แกประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี ประชาชนและเยาวชนมีจิต สํานักปลัดฯ

สร-างความปรองดองและ สร-างความปรองดองและสมาน และเยาวชนในเขตเทศบาล ความรู-เพ่ิมขึ้น สํานึกและเกิดความปรองดอง

สมานฉันท+ของคนในชาติ ฉันท+ของคนในชาติ

13 กอสร-างบอร+ดประชาสัมพันธ+ เพ่ือใช-สําหรับติดเอกสารประชา กอสร-างบอร+ดประชาสัมพันธ+ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชองทางการส่ือ มีปJายประชาสัมพันธ+งาน สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลประจําชุมชน สัมพันธ+โครงการตางๆ ของ ของเทศบาลประจําชุมชน สารเพิ่มขึ้น ตางๆของเทศบาลให-ประชา
(เสนอโดยชุมชนตลาดศาลเจ-า เทศบาลและของหนวยงานอ่ืนท่ี ชนทราบ
โรงทอง) ขอความอนุเคราะห+
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แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
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7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน
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14 ปรับปรุงระบบเสียงไร-สาย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด-านข-อมูล ปรับปรุงระบบเสียงไร-สายของ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนท่ี ระบบเสียงไร-สายมีประสิทธิ สํานักปลัดฯ

ของเทศบาล ขาวสารให-ประชาชนรับฟCงอยาง เทศบาล ปEละ 1 ครั้ง ปรับปรุง ภาพและมีความทันสมัยข้ึน

ท่ัวถึงท้ังพ้ืนท่ี

15 จัดทําวารสารเผยแพรกิจการ เพ่ือเผยแพรการปฏิบัติงานของ 1.จัดทํารายงานกิจการประจําปE 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนท่ีจัดทํา ประชาชนและหนวยงาน สํานักปลัดฯ

ของเทศบาลประจําปEและ เทศบาลให-แกประชาชนและ 2.จัดทําวารสารประชาสัมพันธ+ ตางๆได-รับทราบถึงผลการ

วารสารประชาสัมพันธ+ หนวยงานท่ัวไปทราบ รายเดือน ปฏิบัติงานของเทศบาล

รายเดือน

16 ปรับปรุงภูมิทัศน+หน-าอาคาร เพ่ือให-หน-าอาคารเกิดความสวย 1.กอสร-างถนน คสล. หนาไม 334,000 มีท่ีจอดรถ สามารถรองรับผู-มาใช-บริการ สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาล งาม รมรื่นและรองรับผู-มาใช- น-อยกวา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี เพิ่มขึ้น ท่ีเทศบาลเพ่ิมข้ึน
(เพ่ิมเติมใหม) บริการ คสล. รวมกันไมน-อยกวา 50.00 

ตรม.

2.กอสร-างปูบล็อคหญ-ามีพ้ืนท่ี

รวมกันไมน-อยกวา 435 ตรม.
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ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

17 โครงการปรับปรุงอาคาร เพ่ือบํารุงรักษาและจัดระเบียบ ปรับปรุง ตอเติมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนท่ีมีการ มีอาคารท่ีมีความสมบูรณ+ใน สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาล สถานท่ีปฏิบัติงาน สํานักงานเทศบาล ปรับปรุง การปฏิบัติราชการ และมี

ความเป�นระเบียบย่ิงข้ึน

18 จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี อํานวยความสะดวกให-ผู-เสียภาษี จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี จํานวนท่ีออก จัดเก็บรายได-ครบถ-วนอํานวย กองคลัง

จํานวน 1-2 ครั้ง บริการ ความสะดวกให-ผู-ชําระภาษี

รวม 18  โครงการ 1,558,000 1,862,000 1,448,000 1,448,000 1,448,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปJองกันอัคคีภัยเบ้ืองต-นให- เพ่ือให-ประชาชนและนักเรียนรู- ประชาชนในชุมชนและนักเรียน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนท่ีอบรม ประชาชนและนักเรียนมี สํานักปลัดฯ

กับชุมชนและโรงเรียน ถึงวิธีการปJองกันและระงับ ของโรงเรียนท่ีอยูในเขตเทศบาล ความรู-เข-าใจในการปJองกัน

อัคคีภัย และระงับอัคคีภัยได-ในระดับ

หน่ึง

2 ปJองกันและลดอุบัติเหตุชวง เพ่ือให-ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมี เข-ารวมเฝJาระวังในการปJองกัน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ลดอุบัติเหตุ ประชาชนในเขตเทศบาลเกิด สํานักปลัดฯ

เทศกาลสําคัญ ความปลอดภัยตอการเดินทาง และลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล ได- ความปลอดภัยตอการเดินทาง

มากข้ึน สําคัญ ในชวงเทศกาลสําคัญ

3 ฝOกซ-อมแผนปJองกันและ เพ่ือวางแนวทางการปJองกันภัย ผู-เข-ารวมฝOกซ-อมฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนท่ี วางแนวทางการปJองกันภัย สํานักปลัดฯ

บรรเทาสาธารณภัย และเพ่ิมศักยภาพให-กับบุคลากร  จํานวน 50 คน ฝOกซ-อม และเพ่ิมศักยภาพให-กับบุคลากร

4 ฝOกอบรม อปพร. เพ่ืออบรมให-ความรู-และแนวทาง อบรมให-ความรู-และฝOกปฏิบัติ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนท่ีเข-า อปพร.รู-แนวทางและวิธีปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

การปฏิบัติภารกิจของ อปพร. ให-สมาชิก อปพร. ฝOกอบรม การตามภารกิจท่ีได-รับมอบ

หมายมากย่ิงข้ึน

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

5 พัฒนาศักยภาพ อปพร. เพ่ืออบรมให-ความรู-และแนวทาง สมาชิก อปพร. ท่ีผานการฝOก 60,000 60,000 60,000 จํานวนท่ีเข-า อปพร.ได-รับความและวิธี สํานักปลัดฯ

(เพ่ิมเติมใหม) การปฏิบัติภารกิจของ อปพร. อบรม ฝOกอบรม ปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได-รับ

มอบหมายมากย่ิงข้ึน

6 พัฒนาศักยภาพพนักงาน เพ่ืออบรมให-ความรู-และทักษะ พนักงานดับเพลิงและเจ-าหน-าท่ี 60,000 60,000 60,000 จํานวนท่ีเข-า พนักงานดับเพลิงมีความรู- สํานักปลัดฯ

ดับเพลิง การปฏิบัติภารกิจของพนักงาน ท่ีเก่ียวข-องของเทศบาล ฝOกอบรม และทักษะในการปฏิบัติ

(เพ่ิมเติมใหม) ดับเพลิง หน-าท่ีเพ่ิมข้ึน

7 ปJองกันและบรรเทา เพ่ือเตรียมพร-อมในการแก-ปCญหา ปJองกันและชวยเหลือผู-ประสบ 500,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนท่ีออก สามารถชวยบรรเทาความ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย การเกิดสาธารณภัย ภัยในพ้ืนท่ีเทศบาล บริการ เดือดร-อนให-กับประชาชนผู-

ประสบภัย

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

8 เพ่ิมประสิทธิภาพศูนย+ปฏิบัติ เพ่ืออุดหนุนหนวยงานของรัฐ สนับสนุนงบประมาณให- 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนท่ีให- หนวยงานท่ีขอรับการ สํานักปลัดฯ

การรวมในการชวยเหลือ กับอําเภอวิเศษชัยชาญ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) การสนับสนุน สนับสนุนดําเนินกิจกรรม

ประชาชนขององค+กรปกครอง ตามโครงการฯ ได-ตามเปJาหมาย

สวนท-องถ่ิน อําเภอวิเศษ

ชัยชาญ จังหวัดอางทอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)

รวม 8  โครงการ 800,000 365,000 485,000 485,000 485,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.5 แผนงานเคหะและชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงทาสีสะพาน เพ่ือปรับปรุงสะพานโครงสร-าง ปรับปรุงทาสีสะพานโครงสร-าง 90,000 จํานวนท่ีมีการ ประชาชนได-รับความปลอด กองชาง

โครงสร-างเหล็ก เหล็กให-สวยงามและมีความ เหล็ก กว-าง 3.00 เมตร ยาว ปรับปรุง ภัยในการสัญจรข-ามแมนํ้าน-อย

แข็งแรงปลอดภัยแกประชาชน 63.00 เมตร

ท่ีสัญจร

รวม 1  โครงการ 90,000

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.6 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 การสํารวจข-อมูลพ้ืนฐานของ เพ่ือจัดทําข-อมูลพ้ืนฐานในเขต สํารวจข-อมูลและจัดเก็บข-อมูล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนที่ดําเนิน มีข-อมูลพ้ืนฐานท่ีเป�นประ กอง

เทศบาล เทศบาลและนําข-อมูลมาพัฒนา ปEละ 1  ครั้ง การสํารวจ โยชน+ในการวางแผนท-องถ่ิน การศึกษา

ท-องถ่ิน และเป�นข-อมูลท่ีนาเช่ือถือใน

การนําไปใช-ประโยชน+ในด-าน

ตางๆ

2 จัดทําแผนชุมชน -เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการ จัดประชุมประชาคมในการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนที่จัดทํา เกิดกระบวนการเรียนรู-ของ กอง

พัฒนาคุณภาพแผนชุมชนท่ี จัดทําปรับปรุง ทบทวนแผน คนในชุมชนซ่ึงรวมกันคิดและ การศึกษา

ครอบคลุมทุกมิติ ชุมชน รวมกันกําหนดกิจกรรมข้ึนมา

-เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการให- เองท่ีตอบสนองตอปCญหาและ

ประชาชนมีสวนรวมในการ ความต-องการของชุมชน

พัฒนาท-องถ่ิน

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.6 แผนงานสร-างความเข-มแข็งของชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

3 เสริมสร-างศักยภาพชุมชน -เพ่ือจัดการฝOกอบรมและศึกษา จัดการอบรมศึกษาดูงาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนท่ีจัด -ชุมชนสามารถนําประสบ กอง

ดูงานให-คณะกรรมการชุมชนได- จํานวน 1 ครั้งตอปE อบรม การณ+ท่ีได-รับมาพัฒนาชุมชน การศึกษา

นําความรู-มาพัฒนาชุมชนของ ตนเองได-ประสบผลสําเร็จ

ตนเอง -ชุมชนมีความเข-มแข็งเพ่ิม

-เพ่ือจัดกิจกรรมสงเริมความเข-ม ข้ึนในทุกๆ ด-าน

แข็งของคนในชุมชน

4 โครงการสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม สนับสนุนงบประมาณให-แก 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จํานวนท่ีให- เหลากาชาดจังหวัด กอง

สาธารณประโยชน+เหลา สาธารณประโยชน+เหลา เหลากาชาดจังหวัดอางทอง (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) การสนับสนุน อางทองสามารถดําเนิน สาธารณสุขฯ

กาชาดจังหวัดอางทอง กาชาดจังหวัดอางทอง กิจกรรมเพ่ือชวยเหลือ

สังคมได-อยางมี

ประสิทธิภาพ

รวม 4  โครงการ 568,000 568,000 568,000 568,000 568,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 100



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 อุดหนุนตามโครงการรัฐพิธี เพ่ืออุดหนุนหนวยงานของรัฐ สนับสนุนงบประมาณให- 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนท่ีให- หนวยงานท่ีขอรับการ สํานักปลัดฯ

ของอําเภอวิเศษชัยชาญ กับอําเภอวิเศษชัยชาญ (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) (อุดหนุน) การสนับสนุน สนับสนุนดําเนินกิจกรรม

ตามโครงการฯ ได-ตามเปJาหมาย

2 อุดหนุนตามโครงการถวาย เพ่ืออุดหนุนหนวยงานของรัฐ สนับสนุนงบประมาณให- 35,000 จํานวนท่ีให- หนวยงานท่ีขอรับการ สํานักปลัดฯ

ดอกไม-จันทน+ในพระราชพิธี กับอําเภอวิเศษชัยชาญ (อุดหนุน) การสนับสนุน สนับสนุนดําเนินกิจกรรม

ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตามโครงการฯ ได-ตามเปJาหมาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช อําเภอ

วิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1/2560)

รวม 2  โครงการ 45,000 10,000 10,000 10,000 10,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 101



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร+การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด-านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค+กร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

7.7 แผนงานการพาณิชย+

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงโรงฆาสัตว+ เพ่ือปรับปรุงโรงฆาสัตว+ให-ได- -ทาสีโรงฆาสัตว+ 200,000 200,000 พ้ืนท่ีท่ี โรงฆาสัตว+ได-มาตรฐานตาม กอง

มาตรฐาน -ปรับปรุงสถานท่ีชําแหละซาก ปรับปรุง หลักสุขาภิบาล สาธารณสุขฯ

สุกร

ตอเติมหลังคาอาคารโรง เพ่ือปJองกันฝนสาดเข-าอาคาร ตอเติมหลังคาอาคารโรงฆาสัตว+ 30,800 มีพื้นท่ีใช-สอย สามารถปJองกันฝนท่ีสาด กอง

ฆาสัตว+ และเพ่ิมพ้ืนท่ีใช-สอย เพิ่มขึ้น เข-ามาและมีพ้ืนท่ีใช-สอยเพ่ิม สาธารณสุขฯ

(เพ่ิมเติมใหม) ข้ึน

รวม 2  โครงการ 30,800 200,000 200,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาท7องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 102



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
ท่ี  1  ด)านสังคมและการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว&า หน&วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสร)างศาลาท่ีพักผู)โดยสาร เพ่ือให)ประชาชนมีศาลาท่ีพัก กอสร)างศาลาท่ีพักผู)โดยสารรถ จํานวนท่ี ประชาชนปลอดภัยในชีวิต กองชาง

รถประจําทาง เพ่ือรอรถโดยสารประจําทาง ประจําทาง  2  แหง 600,000 กอสร)าง และทรัพย4สินและมีศาลาท่ีพัก
(เสนอโดยชุมชนวัดสําโรง,บ)าน อยางปลอดภัย (งบจังหวัด) ท่ีสามารถกันแดดฝนได)
คลองขุน)

รวม 1  โครงการ 600,000  

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส&วนท6องถิ่น

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 561 - 2565) 104



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02/1
ข. ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  ด/านเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงเส/นทางตามรอย เพ่ือปรับปรุงเส/นทางตามรอย ปรับปรุงภูมิทัศน!โดยรอบ 1,000,000 1,000,000 จํานวนท่ี ประชาชนสามารถใช/ กองชาง

เสด็จวัดราชสกุณา (นก) เสด็จและเป�นสถานท่ีทองเท่ียว (งบจังหวัด) (งบจังหวัด) ปรับปรุง ประโยชน!และเป�นแหลง

ทางประวัติศาสตร! เรียนรู/การตามรอยเสด็จและ

สงเสริมการทองเท่ียวของ

เทศบาล

รวม 1 โครงการ 1,000,000 1,000,000

งบประมาณ

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส(วนท6องถิ่น

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 105



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ยุทธศาสตร
ท่ี 2 พัฒนาผลิตภัณฑ!สูระดับมาตรฐานสากล ผ. 02/1
ข. ยุทธศาสตร
ท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาด/านเศรษฐกิจ

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส(วนท6องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสร/างโครงหลังคาเหล็ก -เพ่ือรองรับและอํานวยความ กอสร/างโครงหลังคาเหล็ก 15,000,000 จํานวนท่ี ประชาชนมีโอกาสได/เลือกซ้ือ สํานักปลัดฯ

ตลาดศาลเจ/าโรงทอง สะดวกให/กับนักทองเท่ียว บริเวณตลาดศาลเจ/าโรงทอง  (งบทองเท่ียว) กอสร/าง สินค/าในท่ีหรือทางสาธารณะ

-เพ่ือพัฒนาให/เป�นแหลงทอง จํานวน 3 แหง ท่ีมีมาตรฐานของกระทรวง

เท่ียวของจังหวัด สาธารณสุข

รวม 1 โครงการ 15,000,000

งบประมาณ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 106



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคงและเป�นสุข ผ. 02/1
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  4  ด(านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 พัฒนาและอนุรักษ-พ้ืนท่ีเฉพาะ เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณริมตลิ่ง ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณริมตลิ่ง 111,330,000 จํานวนท่ี ประชาชนได(รับประโยชน- กองชาง

ชุมชนศาลเจ(าโรงทอง แมนํ้าน(อยบริเวณวัดวิเศษไชยชาญ แมนํ้าน(อยบริเวณวัดวิเศษ (งบกรมโยธา) ปรับปรุง จากการใช(พ้ืนท่ีบริเวณริม

ถึงตลาดศาลเจ(าโรงทอง และเพ่ือ ไชยชาญถึงตลาดศาลเจ(า ตลิ่งแมนํ้าน(อยบริเวณวัด

เป�นการสงเสริมการทองเท่ียวของ โรงทอง วิเศษไชยชาญถึงตลาดศาล

เทศบาล เจ(าโรงทองและสงเสริมการ

ทองเท่ียวของชุมชน

2 พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณอนุสาวรีย- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน-บริเวณ ปรับปรุง พัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ 9,200,000 จํานวนท่ี ประชาชนสามารถใช( กองชาง

นายดอก - นายทองแก(ว อนุสาวรีย-นายดอก-นายทองแก(ว อนุสาวรีย-นายดอก - นาย (งบกรมโยธา) ปรับปรุง ประโยชน-สวนสาธารณะได(

ให(สวยงาม สงเสริมการใช( ทองแก(ว สวนสาธารณะ อยางปลอดภัยและสงเสริม

ประโยชน-ของชุมชนและการ โดยรอบและอ่ืนๆ การทองเท่ียวของเทศบาล

ทองเท่ียว

รวม  2 โครงการ 120,530,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส(วนท6องถิ่น

งบประมาณ

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

แผนพัฒนาท6องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 107



ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมเป�นสุข ผ. 02/1

ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 4 การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร
ท่ี 5 การพัฒนาผังเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ยุทธศาสตร
ท่ี  6  ด�านการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป"าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว)า หน)วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได6รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 กอสร�างระบบป/องกัน เพ่ือกอสร�างระบบป/องกัน กอสร�างเข่ือนป/องกันนํ้าทวม 250,000,000 บ�านเรือน มีระบป/องกันนํ้าทวมท่ีครอบ กองชาง

นํ้าทวมพ้ืนท่ีชุมชนวิเศษ นํ้าทวมท่ีได�มาตรฐาน ในเขตชุมชนวัดสําโรง งบกรมโยธาฯ ประชาชน คลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล

ไชยชาญ ระยะท่ี 2 บริเวณริมแมน้ํา

ร�อยละ 20 ท่ี

ไมถูกนํ้าทวม

ในฤดูฝน

รวม 1  โครงการ 250,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท6องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส)วนท6องถิ่น

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

งบประมาณ
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ก. ยุทธศาสตร
จังหวัดท่ี 1 พัฒนาเมืองนาอยู สูสังคมมั่นคง และเป�นสุข ผ. 02/1
ข. ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6 การบริหารจัดการท่ีดี ยุทธศาสตร
ท่ี 7 การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร-การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร
ท่ี  7  ด/านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค-กร

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป!าหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว(า หน(วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได7รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ปรับปรุงทาสีศาลาพลับพลา เพ่ือปรับปรุงศาลาพลับพลา ปรับปรุงทาสีศาลาพลับพลา 1,500,000 จํานวนท่ีมี อนุรักษ-อาคารท่ีสําคัญทาง กองชาง

อนุสาวรีย-นายดอก- อนุสาวรีย-นายดอก-นาย พร/อมซอมแซมบันได คสล. (งบจังหวัด) การปรับปรุง ประวัติศาสตร-ของชุมชน

นายทองแก/ว ทองแก/วให/สวยงามและ และปรับปรุงภูมิทัศน-โดยรอบ

ปลอดภัย

รวม 1  โครงการ 1,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท7องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค
กรปกครองส(วนท7องถิ่น

งบประมาณ

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ 1. ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบไร*สายป+ละ 4 จุด 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สํานักปลัดฯ

2. ติดตั้งเสียงตามสายภายในตลาดศาลเจ*าโรงทอง 200,000

จํานวน 1 แห�ง

3.เพ่ิมเครื่องกระจายข�าวภาครับ ป+ละ 2 จุด 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 สํานักปลัดฯ

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ เปลี่ยนเครื่องส�งสัญญาณของระบบเสียงไร*สาย 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ

พร*อมอุปกรณ�ท่ีเก่ียวข*องและปรับปรุงระบบเสียง

ไร*สาย

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.เครื่องป:;มนํ้า จํานวน 1 เครื่อง 14,000 (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2561) สํานักปลัดฯ

2.เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวนขนาด 30,000 30,000 30,000

 24,000 BTU ป+ละ 1 เครื่อง

2.เก*าอ้ีแบบบุนวม ป+ละ 50 ตัว 50,000 50,000

3.โตFะขาวแบบพับได* ป+ละ 20 ตัว 50,000 50,000

4.โพเดี่ยม  จํานวน 2 ตัว 13,800 (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2561) สํานักปลัดฯ

5. โตFะทํางาน จํานวน 1 ตัว 7,900 7,900

6. เก*าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 3,500

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ 1. จอรับภาพชนิดมอเตอร�ไฟฟ�า จํานวน 1 ตัว 32,000

เผยแพร� 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร� จํานวน 1 เครื่อง 33,000

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ
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ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�โฆษณาและ จัดซ้ือซุ*มเฉลิมพระเกียรติ ชนิดไฟเบอร�กลาส 450,000 สํานักปลัดฯ

(เพ่ิมเติมใหม�) เผยแพร� พร*อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด แต�ละชุดประกอบด*วย

1.ขนาดกรอบไม�น*อยกว�า 220x370ซม. 

2.ฉายาลักษณ�ขนาดไม�น*อยกว�า 150x300 ซม.

3.ตราสัญลักษณ�ขนาดไม�น*อยกว�า 110 ซม.

4.ครุฑสูงไม�น*อยกว�า 90 ซม.

5.ป�ายทรงพระเจริญขนาดไม�น*อยกว�า 220 ซม.

6.ฐานยาวไม�น*ยกว�า 340 ซม. ลึกไม�น*อยกว�า 65 ซม.

7.พุ�มเงิน - พุ�มทอง สูงไม�น*อยกว�า 107 ซม.

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบพกพาพร*อมอุปกรณ� 30,000 สํานักปลัดฯ

 จํานวน 1 ชุด

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ ติดตั้งระบบวงจรปQดพร*อมอุปกรณ�ภายในและภายนอก 100,000 450,000 สํานักปลัดฯ

และรอบอาคารสํานักงานเทศบาล จํานวน 8 จุด

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 สํานักปลัดฯ

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 111



ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องคอมพิวเตอร� All in one สําหรับงาน 34,000 สํานักปลัดฯ

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง

2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 2 ตัว 5,000

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 7,600

คอมพิวเตอร� จํานวน 2 ชุด

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 2 ชุด 22,000

5. ชุดโปรแกรมป�องกันไวรัส จํานวน 2 ชุด 1,400

10 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร�แบบประมวลผล 22,000 กองคลัง

แบบท่ี 1 จําวน 1 เครื่อง

2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 3,200

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800

คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 11,000

11 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องคอมพิวเตอร� All in one สําหรับงาน 17,000 กองคลัง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 2,500

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800

คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 112



ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 11,000

5. ชุดโปรแกรมป�องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 700

12 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 กองคลัง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 เครื่อง

13 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ จัดซ้ือโคมไฟกระพริบพร*อมอุปกรณ� 500,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน จํานวน 10 ชุด

14 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง จัดซ้ือรถยนต�ดับเพลิง ขนาดความจุไม�น*อยกว�า 15,000,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน  6,000 ลิตร จํานวน 1 คัน

15 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ จัดซ้ือรถยนต�ตรวจการณ�พร*อมอุปกรณ� 1,198,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน ขนส�ง จํานวน 1 คัน

16 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�อ่ืนๆ จัดซ้ือเลื่อยยนต� บาร�ขนาดไม�น*อย กว�า 12 น้ิว 12,000 12,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน  จํานวน 1 ชุด

17 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง จัดซ้ือชุดเครื่องช�วยหายใจแบบอากาศอัด SCBA 300,000 600,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน พร*อมอุปกรณ� จํานวน 2 ชุด

18 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�เครื่องดับเพลิง จัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จํานวนป+ละ 2 ชุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน

19 แผนงานการรักษาความสงบ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ เปลี่ยนเสาอากาศรับ-ส�งสัญญาณวิทยุท่ีใช*ใน 165,000 สํานักปลัดฯ

ภายใน งานป�องกันฯ พร*อมอุปกรณ�

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 113



ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

20 การรักษาความสงบภายใน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ ติดตั้งระบบวงจรปQดพร*อมติดตั้งอุปกรณ� 400,000 400,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สํานักปลัดฯ

ภายในชุมชน 

21 แผนงานการรักษาความ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องคอมพิวเตอร� All in one สําหรับงาน 17,000 สํานักปลัดฯ

สงบภายใน สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 2,500

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800

คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 11,000

5. ชุดโปรแกรมป�องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 700

6. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา 7,900

แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

22 แผนงานการรักษาความ ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส�วน ขนาด 32,400 32,400 สํานักปลัดฯ

สงบภายใน 24,000 BTU ป+ละ 1 เครื่อง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)

23 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. จัดซ้ือโตFะทํางาน จํานวน 1 ตัว 7,900 กอง

2. เก*าอ้ีทํางาน จํานวน 1 ตัว 3,500 การศึกษา
3.โตFะวางคอมพิวเตอร�จํานวน 1 ตัว 3,500

4. เก*าอ้ีบุนวม จําวน 1 ตัว 2,000
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24 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องป:`มนํ้าแรงดันคงท่ี กําลังไฟ 200 W 7,500 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ระบบดูด 8 เมตร ระยะส�ง 18 เมตร การศึกษา

25 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ตู*คอนเดนซ่ิงยูนิต (Condensing Unit) 15,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ขนาด 25,000 BTU จํานวน 1 ชุด การศึกษา

26 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ*าน ติดตั้งผ*าม�านพร*อมอุปกรณ� จํานวน 5 ห*อง 64,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) งานครัว การศึกษา

27 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา จัดซ้ือโตFะและเก*าอ้ีสําหรับเด็กเล็ก จํานวน 20 ชุด 28,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)  1 ชุด ประกอบด*วย โตFะขนาด 60 x 120 x 55 การศึกษา

จํานวน 1 ตัว พร*อมเก*าอ้ี จํานวน 6 ตัว

28 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องคอมพิวเตอร� All in one สําหรับงาน 17,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 2,500

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800

คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 11,000

5. ชุดโปรแกรมป�องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 700

6. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา 7,900

แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง
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29 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. โตFะทํางานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 5 ตัว 39,500 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2. โตFะวางคอมพิวเตอร� จํานวน 1 ตัว 3,500 การศึกษา

3. เก*าอ้ีสํานักงาน จํานวน 6 ตัว 21,000

30 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว ปรับ 3 ระดับ 8,800 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)  จํานวน 4 ตัว การศึกษา

31 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ ชุดขยายเสียงขนาด 850 W ชุดลําโพงแบบแขวนผนัง 76,500 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ขนาด 8 น้ิว จํานวน 8 ตัว ไมค�ลอยไร*สาย จํานวน 2 ตัว การศึกษา

32 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ชุดโตFะเก*าอ้ีอาหาร (โตFะหน*าขาว ขนาด 60x120x55 14,700 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)  ซม. จํานวน 1 ตัว ม*าน่ังยาว ขนาด  30x120x35 ซม. การศึกษา

 จํานวน 2 ตัว) จํานวน 3 ชุด

33 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1.สื่อเครื่องเล�นสนามชุดใหญ� จํานวน 1 ชุด 200,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2.สื่อเครื่องเล�นสนาม (อุโมงค�) จํานวน 1 ชุด 50,000 การศึกษา

34 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การศึกษา 1. ติดตั้งเบาะกันกระแทกบริเวณพ้ืนห*องและฝาผนัง 189,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) ของห*องเรียน จํานวน 2 ห*อง การศึกษา

2. ติดตั้งเบาะกันกระแทกบริเวณพ้ืนห*องและฝาผนัง

ของห*องนันทนาการ จํานวน 2 ห*อง

35 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ*านงานครัว ติดตั้งผ*าม�านพร*อมอุปกรณ� จํานวน 1 ห*อง 37,788 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา
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36 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ติดตั้งฉากก้ันห*องพร*อมอุปกรณ�  จํานวน 1 ชุด 27,299 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา

37 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 48,000 BTU 111,800 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 2 ตัว การศึกษา

38 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ กล*องวงจรปQดชนิดเครือข�าย แบบมุมมองคงท่ี 46,000 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) สําหรับติดตั้งภายในอาคารฯ จํานวน 2 ชุด การศึกษา

39 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน เครื่องดูดฝุhน ขนาด 25 ลิตรจํานวน 1 เครื่อง 14,000 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา

40 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ*านงานครัว เครื่องกรองนํ้า จํานวน 1 เครื่อง 14,950 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา

41 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน ช้ันใส�ของ 10 ช�อง 2 ช้ัน จํานวน 6 ตู* 24,000 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา

42 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซ้ือโตFะ-เก*าอ้ีม*าหิน จํานวน 2 ชุด 3,800 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา

43 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ จัดซ้ือเครื่องขยายเสียงแบบพกพาพร*อมอุปกรณ� 6,000 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 ชุด การศึกษา

44 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ*านงานครัว อ�างล*างจาน จํานวน 1 ชุด 4,900 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) การศึกษา
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45 แผนงานการศึกษา ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

46 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซ้ือเก*าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ตัว 7,800 (เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 2/2561) กอง
สาธารณสุขฯ

47 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซ้ือเครื่องพ�นหมอกควัน จํานวน 1 เครื่อง 85,000 กอง
สาธารณสุขฯ

48 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน 1. โตFะทํางาน จํานวน 2 ตัว 15,800 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2. เก*าอ้ีทํางานพนักพิงสูง ปรับสูงต่ําได* ขาชุบ 5,500 สาธารณสุขฯ

โครเมี่ยม จํานวน 1 ตัว

49 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� เครื่องคอมพิวเตอร�โนFตบุFก สําหรับงานสํานักงาน 16,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561)  จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

50 แผนงานสาธารณสุข ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 กอง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

51 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�ยานพาหนะและ 1.จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ จํานวน  1 คัน 2,000,000 กอง
ขนส�ง 2.จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 896,000 สาธารณสุขฯ

2 ล*อ แบบดับเบ้ิลแคFบ จํานวน 1 คัน

52 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�งานบ*านงานครัว 1.จัดซ้ือเครื่องตัดหญ*าแบบข*อแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 19,000 กองช�าง

2.เครื่องตัดแต�งพุ�มไม* จํานวน 4 เครื่อง 40,800
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53 แผนงานเคหะและชุมชน ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 กองช�าง

(เพ่ิมเติมใหม�) จํานวน 1 เครื่อง

54 แผนงานสร*างความเข*มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� 1.เครื่องคอมพิวเตอร� All in one สําหรับงาน 17,000 กอง

ของชุมชน สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) 2.เครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 ตัว 2,500

3.ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่อง 3,800

คอมพิวเตอร� จํานวน 1 ชุด

4.โปรแกรมจัดการสํานักงาน จํานวน 1 ชุด 11,000

5. ชุดโปรแกรมป�องกันไวรัส จํานวน 1 ชุด 700

6. เครื่องพิมพ�ชนิดเลเซอร� หรือชนิด LED ขาวดํา 7,900

 แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง

55 แผนงานสร*างความเข*มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� จัดซ้ือเครื่องอ�านบัตรเอนกประสงค� 700 กอง

ของชุมชน จํานวน 1 เครื่อง การศึกษา

(เพ่ิมเติมใหม�)

56 แผนงานสร*างความเข*มแข็ง ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�กีฬา จัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายให*กับชุมชนๆละ จํานวน 100,000 100,000 100,000 กอง

ของชุมชน 8 ตัว จํานวน 1 ชุด สาธารณสุขฯ

(เพ่ิมเติมใหม�)

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 -2565) 119



ผ. 03

เป�าหมาย หน	วยงาน

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาท.องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ

57 แผนงานการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�สํานักงาน จัดซ้ือรถเข็นเหล็ก 2 ล*อ จํานวน 2 คัน 4,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สาธารณสุขฯ

58 แผนงานการพาณิชย� ค�าครุภัณฑ� ครุภัณฑ�การเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าแบบหอยโข�ง มอเตอร�ไฟฟ�า 16,000 กอง

(เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2/2561) สูบนํ้าได* 1,130 ลิตรต�อนาที จํานวน  1 เครื่อง สาธารณสุขฯ

5,226,400 2,324,737 19,375,000 3,090,000 1,780,000
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ส�วนส�วนท่ี ท่ี 44  
การติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร� 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
เป1นแบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ$
ท่ีกําหนดไว� ซ่ึงเป1นส วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนา
ท"องถ่ิน ประกอบด�วย 

1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร$ 60 คะแนน ประกอบด�วย 

(1) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร$จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน$ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ$ 5 คะแนน 
(6) เปDาประสงค$ของแต ละประเด็นกลยุทธ$ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร$ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร$ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ$ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน ไม ควรน�อยกว าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนา
ท"องถ่ิน ประกอบด�วย 

2.1 การสรุปสถานการณ$การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปFไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปFไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร$และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด�วย 
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(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กําหนดวัตถุประสงค$สอดคล�องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 5 

คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร$ชาติ 20 ปF 5 คะแนน 
(5) เปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร$จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก�ไขปPญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน

ภายใต�หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปDาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค$และผลท่ีคาดว าจะได�รับ 5 

คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค$ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ$ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน ไม ควรน�อยกว าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล"องแผนพัฒนา
ท"องถ่ินส่ีป*ขององค�กรปกครองส,วนท"องถ่ิน ประเด็นการพิจารณา  

1. ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน 20 คะแนน  
2. การวิเคราะห$สภาวการณ$และศักยภาพ 20 คะแนน  
3. ยุทธศาสตร$ ประกอบด�วย 60 คะแนน  

3.1 ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตร$ขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร$จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน$ (5)  
3.5 กลยุทธ$ (5)  
3.6 เปDาประสงค$ของแต ละประเด็นกลยุทธ$ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร$ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร$ในภาพรวม (5)  
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2. การติดตามและประเมนิผลโครงการ 

 เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญใช�การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช�ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกล าวต อไปในหัวข�อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตาม
และประเมินผลโครงการว าบรรลุวัตถุประสงค$ท่ีกําหนดไว�ในโครงการทุกประการหรือไม อย างไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาท"องถิ่น 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช�แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปPญหาหรือเรียนรู�จากปPญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส วนร วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค$กรปกครองส วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องอยู ภายใต�กรอบข�อ (1) –(10) หรือ

เป1นแบบผสมก็ได� 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได�จริงๆคืออะไร ค าใช�จ าย (Cost) เวลา (Time) 

เป1นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม  
ประชาชนได�ประโยชน$อย างไรหรือราชการได�ประโยชน$อย างไร 
วัดผลนั้นได�หรือไม  หรือวัดได�เท าไหร  (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข"อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท"องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสู,อนาคต (เช น จะทํา สนับสนุน ส งเสริม ปDองกัน อย างไร เป1นต�น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว า องค$กรต าง ๆ ไม ว าจะเป1นองค$กรภาครัฐหรือองค$กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู รอดได�ต�องมีการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมภายนอก 4 
ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปด�วย 

1) สิ่งแวดล�อมด�านการเมือง (Political Environment)  



         เทศบาลตําบลวเิศษไชยชาญ 
 

 

หน�า | 124 
การติ ดตามและประ เมินผล  

Wisetchaichan municipality 

 

องค�การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

2) สิ่งแวดล�อมด�านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล�อมด�านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล�อมด�านวิทยาการใหม  ๆ (Technology)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพ เทศบาลตําบลมีฐานะเป1นองค$กรภาครัฐองค$กรหนึ่ง จึงมีความจําเป1นท่ีจะต�องมี
ความสามารถในการปรับตัวให�เข�ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อมต าง ๆ 4 ประการดังท่ีกล าวมาแล�ว 
เพ่ือให�องค$กรพัฒนา เติบโตและอยู รอดต อไปได� วิสัยทัศน$ในการปฏิบัติงานในองค$กรปกครองส วนท�องถ่ินต�อง
วิเคราะห$ตามสิ่งแวดล�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให"เข"ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกล าวถึงการปกครองของไทยในปPจจุบัน อาจแบ งระดับการเมืองออกได�เป1น 2 ระดับ ได�แก  

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท�องถ่ิน การเมืองระดับชาติ ได�แก  การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส วนของการเมืองระดับท�องถ่ินนั้นยังสามารถแบ งแยกย อยออกได�
เป1นหลายประเภท เช น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม�กระท่ังการเมืองในระดับหมู บ�านท่ี
จะต�องมีการเลือกต้ังผู�ใหญ บ�านโดยราษฎรในหมู บ�านนั้น ๆ เป1นต�น 

ในสภาพข�อเท็จจริงปPจจุบันและผลงานวิจัยต าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องต างชี้ว าการเมืองในระดับชาติ        ยังมี
อิทธิพลต อการเมืองในระดับท�องถ่ินอยู หลายประการ เช น การเลือกต้ังในระดับท�องถ่ินต�องอาศัยภาพลักษณ$
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช วยในการหาเสียง การให�เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส วนกลางมายังองค$กร
ปกครองส วนท�องถ่ินโดยเลือกให�เฉพาะท�องถ่ินท่ีเป1นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส วนกลาง เป1นต�น 

ในอนาคต อํานาจหน�าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท�องถ่ินและข�าราชการท�องถ่ินจะเป1นอย างไรนั้น 
ส วนหนึ่งก็ข้ึนอยู กับสิ่งแวดล�อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถ ายทอด
ออกมาเป1นนโยบายของรัฐท่ีมีต อ อปท. ซ่ึงมักสลับสับเปลี่ยนกันเป1น 2 กรณี กล าวคือ การรวมอํานาจการ
ปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู�ทีจะปฏิบัติงาน
ใน เทศบาล จึงจําเป1นท่ีจะต�องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให�
เข�ากับสภาวการณ$ดังกล าวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา 
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ในส วนของปPจจัยการเมืองระดับท�องถ่ินด�วยกันเองนั้น ทุกฝzายท่ีเก่ียวข�องจะต�องเข�าใจบทบาทหน�าท่ี
ของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแล�วการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเป1นหน�าท่ีของฝzายการเมืองท�องถ่ิน ทุกฝzาย
ควรต�องรู�ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท�องถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต. 
และระดับหมู บ�าน เพราะการเมืองท�องถ่ินเหล านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ$กันและจะต�องมีผลกระทบต อ อปท. 
ไม ทางตรงก็ทางอ�อม ข�าราชการท�องถ่ินควรพยายามปรับข�อเท็จจริงในท�องถ่ินให�เข�ากับระเบียบกฎหมายของ
รัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม เหมาะสมกับสภาพปPญหาและความต�องการของคนในท�องถ่ินก็ต�อง
เป1นหน�าท่ีของข�าราชการท�องถ่ิน ท่ีจะประยุกต$ใช�กฎหมาย ให�สามารถใช�ได�จริงตามสภาพและบริบทแวดล�อม
ของท�องถ่ินนั้นๆ จึงจะได�ชื่อว าเป1นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย างแท�จริง 

2) การปรับตัวเข"ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม ดี ทําให�ประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเป1นสาเหตุของปPญหาอ่ืนๆ 

ท่ีกระทบต อ อปท.ตามมา ไม ว าจะเป1นปPญหายาเสพติด ปPญหาโสเภณีเด็ก ปPญหาประชาชนเรียกร�องในสิ่งท่ี
สามารถแก�ไขปPญหาเฉพาะหน�ามากกว าสิ่งท่ีแก�ไขปPญหาได�อย างยั่งยืน เช น ต�องการของฟรีอ่ืน ๆ จาก อปท. 
เป1นต�น ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย างเข�มข�นของสํานักงานตรวจเงินแผ นดิน ท่ี
พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค$กรปกครองส วนท�องถ่ินในเรื่องของการแจกของให�แก ราษฎร  

อีกปPญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส วนร วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต�องเอาเวลาไปทํางานหา
เงินเพ่ือปากท�องของตนเองก อนหรือบางครั้งอาจมีส วนร วมแค การรับเงินแล�วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวม
ตลอดถึงปPญหาความยากจนของประชาชนจะสร�างความเข�มแข็งให�กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจ
ส งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย างยิ่งเป1นการส งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู ตลอดเวลา
ของประชาชน เป1นต�น 

ดังนั้น การสร�างกระบวนทัศน$ (Paradigm) ทางความคิดให�แก ประชาชนตามหลัก “ตนเป1นท่ีพ่ึงแห งตน” 
และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป1นสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให�ความสนใจท่ีจะส งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข"ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแต ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต ละพ้ืนท่ีก็

ต�องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต างกัน เช น บางพ้ืนท่ีอาจเป1นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ี
อาจเป1นสังคมของคนคริสต$หรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเป1นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเป1นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนท่ีประชาชนให�ความร วมมือกับกิจกรรมของ อปท. เป1นอย างดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาด
ความร วมมือ บางพ้ืนท่ีอาจเป1นสังคมท่ีประกอบด�วยชนเผ าต าง ๆ มากมาย เป1นต�น  

สภาพของสังคมไทยมักเป1นสังคมอุปถัมภ$ ผู�บริหารท�องถ่ินอาจมีแนวโน�มท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบายไป
ตอบสนองต อกลุ มญาติพ่ีน�องของตน กลุ มอ่ืนท่ีแพ�การเลือกต้ังเม่ือไม ได�รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก อให�เกิดความขัดแย�งท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมท�องถ่ินมากกว าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน เทศบาล จึงจําเป1นท่ี
จะต�องเข�าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอํานาจสู ท�องถ่ินท่ีส งผลโดยตรงต อความสามัคคีในสังคม
ท�องถ่ินยุคปPจจุบัน ต�องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย�งในสังคม เพราะคงไม มีสังคมใดในประเทศ
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Wisetchaichan municipality 

ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันได�หมด การปฏิบัติงานทุกอย างย อมมีการเห็นด�วย ไม เห็นด�วย ต อต�าน 
และไม ต อต�าน อยู คู กับสังคมประชาธิปไตยเสมอสําคัญเพียงแต ว าจะสามารถลดระดับหรือแก�ไขความขัดแย�งท่ี
รุนแรงนั้นได�อย างไร  

4) การปรับตัวเข"ากับวิทยาการใหม,ๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปPจจุบันกรมส งเสริมการปกครองท�องถ่ินมีนโยบายส งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝ~กอบรมอยู 

เป1นประจํา เช น การฝ~กอบรมการใช�คอมพิวเตอร$โปรแกรมต าง ๆ การฝ~กอบรมการจัดทําเว็บไซต$องค$กร เป1น
ต�น ประกอบกับกรมส งเสริมฯ มีเว็บไซต$เผยแพร ข�อมูลข าวสารต าง ๆ ท่ีจําเป1นและเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน
ของ อปท. ท่ีปรับปรุงให�ทันสมัยอยู ทุกวัน เช น การเผยแพร หนังสือสั่งการต าง ๆ ผ านช องทางการสารบรรณ   
อิเล็กทรอนิคส$ เป1นต�น หากพนักงานท�องถ่ินให�ความสําคัญในการอ านหนังสือสั่งการของกรมส งเสริมฯ ทาง
อินเตอร$เน็ตอยู เป1นประจําก็จะนํามาซ่ึงการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม ขัดต อระเบียบ กฎหมาย หนังสือ
สั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู ตลอดเวลา 

 4.2 ข"อสังเกต ข"อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค$ประกอบสําคัญของข�อมูลเพ่ือนําไปสู 
ข�อเสนอแนะ เป1นต�น) 
 เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ มีข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ$การ
พัฒนาต าง ๆ อยู ภายใต�สิ่งแวดล�อมภายนอกต างๆ ดังต อไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงภายในประเทศท่ีจะส,งผลกระทบต,อเทศบาล 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม จะส งผลต อองค$กรปกครองส วนท�องถ่ินอย างไร 

- แนวโน�มการยกฐานะจาก อบต. เป1นเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโน�มการควบรวมองค$กรปกครองส วนท�องถ่ิน 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให�  อปท. 

2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส,งผลกระทบต,อเทศบาล 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร$ อินโดนีเซีย ฟ�ลิปป�นส$ กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะให�มีผลประโยชน$
ทางเศรษฐกิจร วมกัน จะมีรูปแบบคล�ายๆ กลุ ม Euro Zone นั่นเอง จะทําให�มีผลประโยชน$อํานาจต อรองต างๆ 
กับคู ค�าได�มากข้ึน และการนําเข�า ส งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว�นสินค�าบางชนิดท่ีแต ละประเทศ
อาจจะขอไว�ไม ลดภาษีนําเข�า (เรียกว าสินค�าอ อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป1น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป1นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทําให�ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ�เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให" 
AEC เปUนไปคือ 

1. การเป1นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป1นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข งขันสูง 
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3. การเป1นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท าเทียมกัน 
4. การเป1นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข�ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญได�กําหนดยุทธศาสตร$การพัฒนา ไว�จํานวน 6 ยุทธศาสตร$ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห$การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข�าสู  AEC ท่ีจะส งผลกระทบต อเทศบาลตําบล
วิเศษไชยชาญ ในยุทธศาสตร$ต าง ๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านสังคมและส,งเสริมคุณภาพชีวิต 
ด�านสังคมและความสงบเรียบร�อย 
ปPญหาสังคมจะรุนแรงถ�าไม ได�รับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากข้ึน ปPญหาการแบ งชน

ชั้น ถ�าคนไทยทํางานกับคนต างชาติท่ีด�อยกว า อาจมีการแบ งชนชั้นกันได�จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี 
พม าทาวน$ ลาวทาวน$ กัมพูชาทาวน$ ปPญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย างมาก
จากชนนั้นท่ีมีปPญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม รู�กฎหมาย 

ด�านสาธารณสุข 
 ปPญหาด�านสาธารณสุขท่ีสําคัญ ไม ว าจะเป1น โรคเอดส$ ไข�เลือดออก SARs ไข�หวัดนกและโรคอ่ืน ๆ ท่ีมี
ผลมาจากการเคลื่อนย�ายแรงงานเข�ามาในไทย การค�ามนุษย$และการท องเท่ียว มีความเสี่ยงต อการปนเป��อน 
การแพร ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว$ 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านการศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเป1นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน�อยกว าประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียน 

ดังนั้น เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ จึงควรเริ่มต�นสนับสนุน ส งเสริมการใช�อังกฤษกับชาวบ�าน โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
เพ่ือนําร องไปสู โครงการอ่ืน ๆ ในการเร งรัดพัฒนาให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากข้ึน 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านเศรษฐกิจและการท,องเท่ียว 
เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ต�องเร งบูรณาการร วมกับแหล งท องเท่ียวในพ้ืนท่ี รวมท้ังร วมบูรณาการ

การทํางานกับชุมชน จังหวัด   รีสอร$ท ท่ีพักในพ้ืนท่ี เพ่ือพัฒนาไปสู ความยั่งยืนของแหล งท องเท่ียวดังกล าว 
4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านการจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล"อม 
ปPญหาท่ีเพ่ิมมากข้ึนในทุก ๆ วัน คือ ปPญหาขยะล�น ทําให�เทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญต�องแก�ไขปPญหา

อย างเร งด วน ภายใต�นโยบายของรัฐบาลท่ีให�ดําเนินการให�เป1นรูปธรรมภายในเวลา 1 ปF 
5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปXญญาท"องถ่ิน 
ศาสนา 
อาจเกิดความขัดแย�งในการเผยแพร ศาสนาของชาวต างชาติท่ีเดินทางเข�ามาในไทยมากข้ึน เช น  อาจมี

การเผยแผ ศาสนาคริสต$ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว างผู�นับถือศาสนาท่ีแตกต างกัน เช น 
ชาวคริสเตียนมาท องเท่ียวในวัดท่ีเป1นแหล งท องเท่ียวและมีการลบหลู อย างรู�เท าไม ถึงการณ$ เป1นต�น 
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วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ด�านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร$ท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษย$และการสร�าง  
อัตลักษณ$อาเซียน ต�องสร�างความตระหนักรู�ถึงความแตกต างในมรดกทางวัฒนธรรม เช น มุสลิมมีอาหารท่ีเป1น
ข�อห�าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม มีการจับมือกับเพศตรงข�าม การใช�มือซ�ายในการส งของหรือนามบัตรให�แก ชาว
มุสลิมถือเป1นสิ่งไม สุภาพ เป1นต�น 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านโครงสร"างพ้ืนฐาน 
การเข�าสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําให�องค$กรปกครองส วนท�องถ่ินโดยเฉพาะ

อย างยิ่งเทศบาลตําบลวิเศษไชยชาญ ต�องให�ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหล
เข�ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ�านไม ว าจะเข�ามาในฐานะนักท องเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การ
พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เช น ถนน ปDายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาต างประเทศท่ีจําเป1น เป1นต�น 

7. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด"านการบริหารจัดการของเทศบาลและการพัฒนาองค�กร 
ด�านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย�งด�านการเมืองระหว างรัฐสมาชิกด�วยกันเอง รวมท้ัง

ปPญหาการก อการร�ายท่ีเป1นผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม สามารถแก�ไขได�โดยลําพัง 
การบริหารภาครัฐต�องเร งรัดพัฒนาให�ตอบสนองการให�บริการ โดยเฉพาะอย างยิ่งการให�บริการในด�าน

การอนุญาต อนุมัติ ต าง ๆ ซ่ึงต�องมีคู มือภาษาอังกฤษ จีน เป1นต�น เพ่ือสื่อสารกับชาวต างชาติท่ีต�องการทํานิติ
กรรมต าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เช น การเสียภาษีบํารุงท�องท่ี การเสียภาษีปDาย เป1นต�น อีกท้ังเจ�าหน�าท่ีภาครัฐ
จําต�องพัฒนาการใช�ภาษาอังกฤษให�อยู ในระดับท่ีสื่อสารกับผู�ใช�บริการท่ีเป1นชาวต างชาติ 
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