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ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

  
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
  หมู่ที่  1   บ้านดอนเขว้า   -  ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา 
  หมู่ที่  2   บ้านบ่อปั้น   -  ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา 
  หมู่ที่  3   บ้านสระยายโสม (บางส่วน)  -  ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี 
  หมู่ที่  4   บ้านโซ่ง (บางส่วน)  -  ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา 

หมู่ที่  5   บ้านโป่ง   -  ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา (ทิศตะวันตก)  
- ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา  (ทิศตะวันออก) 

  หมู่ที่  6   บ้านคลองตัน   -  ชุมชนร่วมใจพัฒนา  (ทิศตะวันออก) 
-  ชุมชนคลองตันสามัคคี (ทิศตะวันตก)   

  หมู่ที่  7   บ้านหนองยายทรัพย์  -  ชุมชนอยู่ดีมีสุข  (ทิศเหนือ) 
       -  ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา (ทิศใต้) 
  หมู่ที่  8   บ้านหนองแกเจริญ  -  ชุมชนเจริญสุข 
  หมู่ที่  9   บ้านรางยาว   -  ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
  หมู่ที่  10 บ้านบ่อคู่   -  ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา 

ส านักงานเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ที่ 5 ต าบลสระยายโสม อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์  ๐35 – 446510 – 11  โทรสาร   ๐35 – 446511 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งเป็นที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันตก ประมาณ                
ร้อยละ 80 และอีกประมาณร้อยละ 20 เป็นที่ราบลุ่มซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก มีแหล่งน้ าส าคัญ คือ คลองส่งน้ าชลประทาน 
ช่วยในการท าเกษตรกรรม 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง                

แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง                 
๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด              
“ช่วงฝนทิ้ง” หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน  

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หนาวสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  
๑.๔ ลักษณะของดิน 

   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ % 
 
 
 
 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตั้งอยู่ในท้องที่ต าบล        

สระยายโสม อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   
ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 ได้เปลี่ยนฐานะและเปลี่ยนชื่อจาก “องค์การบริหารส่วนต าบลสระยายโสม” เป็น 
“เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง” สืบเนื่องจากต าบลสระยายโสมมีเทศบาล 2 แห่ง และชื่อของเทศบาลต้องไม่ซ้ าซ้อนกัน      
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้ชื่อเทศบาลแห่งนี้เป็นเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
        อาณาเขตของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

       ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน และองค์การบริหารส่วนต าบลยุ้งทะลาย 
     อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารสว่นต าบลหนองบ่อ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสพุรรณบุรี  
และองค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน อ าเภออู่ทอง  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลบ้านดอน และองค์การบริหารส่วนต าบลสระพังลาน  
อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลจรเข้สามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะท้องที่ / ท้องถิ่น จ านวน 10 หมู่บ้าน / 13 ชมุชน  ดังนี้   
  หมู่ที่  1   บ้านดอนเขว้า   -  ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา 
  หมู่ที่  2   บ้านบ่อปั้น   -  ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา 
  หมู่ที่  3   บ้านสระยายโสม (บางส่วน)  -  ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี 
  หมู่ที่  4   บ้านโซ่ง (บางส่วน)  -  ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา 

หมู่ที่  5   บ้านโป่ง   -  ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา (ทิศตะวันตก)  
- ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา  (ทิศตะวันออก) 

  หมู่ที่  6   บ้านคลองตัน   -  ชุมชนร่วมใจพัฒนา  (ทิศตะวันออก) 
-  ชุมชนคลองตันสามัคคี (ทิศตะวันตก)   

  หมู่ที่  7   บ้านหนองยายทรัพย์  -  ชุมชนอยู่ดีมีสุข  (ทิศเหนือ) 
       -  ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา (ทิศใต้) 
  หมู่ที่  8   บ้านหนองแกเจริญ  -  ชุมชนเจริญสุข 
  หมู่ที่  9   บ้านรางยาว   -  ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
  หมู่ที่  10 บ้านบ่อคู่   -  ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เทศบาลแบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีทั้งเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง และสมาชิกสภาเทศบาล 
ออกเป็น ๒ เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งที่ ๑  จ านวน  7  ชุมชน  ประกอบด้วย ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ชุมชนขุนพัดเพ็ง
สามัคคี หมูที่ 3 ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา  
หมู่ที่ 5 ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 และชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6      

เขตเลือกตั้งที่  ๒  จ านวน  6  ชุมชน  ประกอบไปด้วย ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่
ที่ 7 ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 7 ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 8 ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9 และชุมชนบ่อคู่
ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10   
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็งส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชน          
ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการด าเนินงาน 
ต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเพ่ือการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจนฯลฯ   

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 15 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕5)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  4,060  คน 
  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 3,324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87% 

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล รักษาการตามค าสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤษภาคม 2562 ของส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล  
ต าบลขุนพัดเพ็ง ปรากฏข้อมูลจ านวนประชากร/ครัวเรือน ในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ดังนี้ 
   (1) จ านวนประชากรรวม  5,407 คน 
   (2) จ านวนหลังคาเรือนรวม 1,703 หลังคาเรือน 
    แยกเป็น  เพศชาย   2,696 คน 
    แยกเปน็  เพศหญิง 2,711 คน 
 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 
จ านวน 

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร ความหนาแน่นของ

ประชากร/ตร.กม. ชาย หญิง รวม 
1 บ้านดอนเขว้า 4.14 97 129 120 249 63.04 
2 บ้านบ่อปั้น 2.61 136 164 177 341 131.42 
3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) 3.08 141 95 86 181 58.12 
4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) 2.21 71 68 64 132 55.66 
5 บ้านโป่ง 2.11 265 551 519 1,070 489.57 
6 บ้านคลองตัน 4.57 324 521 562 1,083 235.01 
7 บ้านหนองยายทรัพย์ 2.48 278 544 523 1,067 433.47 
8 บ้านหนองแกเจริญ 4.19 133 201 190 391 94.03 
9 บ้านรางยาว 4.06 93 174 176 350 83.25 

10 บ้านบ่อคู่ 3.07 165 249 294 543 175.24 
 รวม 32.52 1,703 2,696 2,711 5,407 165.99 

 
(3) ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย        165.99 คน/ตารางกิโลเมตร 

 (4) ความหนาแน่นของครัวเรือน           52.37   ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
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ชาย หญิง หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน  634  คน  572  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร  1,724  คน  1,754  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ  338  คน  385  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 2,696 คน 2,711 คน ทั้งสิ้น 5,407 คน 
 

 

๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง              

ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารส านักงานเทศบาล 
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
(1) โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น  
(2) โรงเรียนวัดคลองตัน ตั้งอยู่ในพื้นท่ี หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน  
(3) โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์  

 (4) โรงเรียนวัดบ่อคู่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่   
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1                      

บ้านดอนเขว้า 
 

 
หมู่
ที ่

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร 
ของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง (เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 
พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ พ.ศ. 25๖๒ 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  
1 บ้านดอนเขว้า 129 121 128 122 129 120 
2 บ้านบ่อปัน้ 165 187 163 175 164 177 
3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) 91 82 95 82 95 86 
4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) 65 61 66 63 68 64 
5 บ้านโป่ง 552 517 551 515 551 519 
6 บ้านคลองตัน 526 565 523 566 521 562 
7 บ้านหนองยายทรัพย์ 544 525 542 521 544 523 
8 บ้านหนองแกเจริญ 204 190 199 188 201 190 
9 บ้านรางยาว 175 175 173 178 174 176 

10 บ้านบ่อคู่ 252 292 248 291 249 294 

รวม 
2,703 2,715 2,688 2,701 2,696 2,711 

5,418 5,389 5,407 
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๔.๒ สาธารณสุข 
สถานพยาบาลในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบ่อปั้น และมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ า 100 % 
๔.๓ อาชญากรรม 

  เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และท าลายทรัพย์สิน
ของราชการบ้าง ซึ่งเทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบอาคารส านักงาน ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ              
จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ า           
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ 
เป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากต ารวจ ผู้น า  
อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่               
ที่สามารถด าเนินการได้      

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสระยายโสมได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจาก
วา่ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
เทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรม
ให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือ
มาโดยตลอด   
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้านผู้ยากไร้       
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
๕.1 การคมนาคมขนส่ง 

   (1)  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน)    ระยะทาง  3.400  ก.ม.   
(2)  ถนนทางหลวงชนบทสายสระยายโสม – บ่อปั้น    ระยะทาง 12.500 ก.ม.   
(3)  ถนนลาดยางสายคลองตัน-เขาชานหมาก     ระยะทาง  3.699  ก.ม.   

   (4)  ถนนลาดยางสายทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ระยะทาง  1.000  ก.ม. 
(5)  ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านโซ่ง – บ้านโป่ง     ระยะทาง  4.750  ก.ม.   
(6)  ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสระยายโสม-เขาชานหมาก   ระยะทาง 4.500  ก.ม.  
(7)  ถนนทางหลวงชนบทสายรางยาว - หนองแกเจริญ    ระยะทาง  1.000  ก.ม.   
(8)  ถนนลาดยางอบจ.สุพรรณบุรี สายบ่อคู่ -  เขาชานหมาก   ระยะทาง  0.500  ก.ม.  
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(9)  ถนนลาดยางสายบ้านบ่อปั้น     ระยะทาง  1.950  ก.ม.   
(10) ถนนลาดยางสายบ้างโป่ง – หนองยายทรัพย์   ระยะทาง  1.400  ก.ม.   
การคมนาคมในเขตเทศบาล มีจ านวน  132  สาย ระยะทางรวมประมาณ 101.561  ก.ม.  
(11) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน  41  สาย  ระยะทาง  14.246  ก.ม.   
(12) ถนนผิวจราจรหินคลุก  จ านวน  91  สาย  ระยะทาง  87.315  ก.ม.   

ส าหรับการบริการด้านคมนาคม มีรถประจ าทางและรถตู้สายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี และสายกรุงเทพ-ด่านช้าง         
บริการทุกวัน 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทองจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ครบทั้ง 10 หมู่บ้าน/13  ชุมชน และประชาชนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 100  

๕.๓ การประปา 
การบริการด้านน้ าประปาในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ได้มีระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความรับผิดชอบ 

4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2, 8, 9 และหมู่ที่ 10 ส่วนหมู่บ้านอื่นได้ใช้บริการน้ าประปาจากการประปาภูมิภาคอู่ทอง-สระยายโสม 
๕.๔ โทรศัพท์ 
       - 
๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้บริการเกี่ยวกับการสื่อสารและ
โทรคมนาคม  ดังนี้ 

(1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (ไปรษณีย์สระยายโสม) 
(2) สื่อมวลชนในพื้นท่ี ได้แก่ หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวมวลชน                          

และหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาค 
   (3)  เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม โดยในพื้นท่ีดอนเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยน้ าตาล ท าสวน ส่วนพื้นที่ลุ่มเกษตรกรใช้ปลูกข้าว             
ปลูกผัก เป็นต้น 

๖.๒ การประมง 
  -  

๖.๓ การปศุศัตว ์
ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก ่เป็ด เพ่ือการบริโภคภายในครัวเรือน เท่านั้น ส่วนการเลี้ยงโค

และสุกรที่ลงทุนขนาดใหญ่รูปแบบฟาร์ม ไม่ได้รับการด าเนินการมากนักอันสืบเนื่องมาจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะ 
ปลูกพืช ไม่มีที่ว่างหรือที่สาธารณะเพียงพอในการเลี้ยงแบบปล่อยเล็มหญ้า 

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม   - แห่ง 
ร้านอาหาร  7 แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
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สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเสริมสวย  2      แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
  ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน เช่น การจัดงาน
ประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมในพ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่   
1. โรงงานหลอม/หล่อโลหะ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 1   
2. โรงงานรับจ้างท าลายไม้ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่2 
3. โรงงานประกอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที ่2 
4. กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที ่3  
5. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก จ านวน 3 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 3,4 
6. โรงงานประกอบรถตอกเสาเข็ม จ านวน 2 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  
7. กลุ่มเย็บผ้าห่มเศรษฐกิจ จ านวน 2 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 5 และหมูท่ี ่6  
8. โรงไฟฟ้าชีวภาพ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่ 6 
9. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 6 
10. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ในพื้นท่ีหมู่ที่ 9 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ ามัน/ปั้มแก็ส 3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า   - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  - แห่ง ตลาดนัด   3 แห่ง 
ร้านวัสดุก่อสร้าง  1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์   - แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต์  7       แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม  

   ๑. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่บ้านโสมจันทร์ หมู่ที่ 3  
   ๒. กลุ่มเย็บผ้าหม่เศรษฐกิจ หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6 

๖.๘ แรงงาน 
  ส าหรับนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในการท าเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชไร่ 
ส าหรับอาชีพรอง คือ การรับจ้างแรงงานทั่วไป ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ งานช่าง หน่วยงานภาครัฐ            
ทั้งภายในและภายนอกพ้ืนที่ ซึ่งพบมากในกลุ่มประชากรพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7   
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100 มีวัดในพื้นที่ จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่ 
(1) วัดปทุมสูตยาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น  
(2) วัดคลองตัน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน  
(3) วัดหนองยายทรัพย์ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์  
(4) วัดบ่อคู่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่  
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7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   เดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    เดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   เดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในปี พ.ศ.2556 เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ได้จัดท าหนังสือ “คู่มือคลังปัญญา”  โดย
ได้รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ให้สูญหายตามกาลเวลา               
เช่น การตัดเย็บฉลุกระดาษ งานเขียนตัวอักษร การประดิษฐ์ว่าวไทย การจักรสาน การแพทย์แผนไทย เป็นต้น    
  ภาษาถ่ิน  ส่วนมากแล้วส าเนียงหรือภาษาท้องถิ่นจะเป็นไปตามลักษณะชาติพันธุ์ของชุมชน เช่น ภาษา
ลาวเวียง  ลาวโซ่ง  ลาวคลั่ง ลาวพวน และภาษาไทยเหน่อซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรี  

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่วยบ้าง ได้แก่  
เครื่องจักรสานประเภทต่าง ๆ เช่น การสานตะแกรงไม้ไผ่ การท าเสื่อร าแพน การท าหมวกก้านมะพร้าว การท าไม้กวาด
ดอกหญ้า ซึ่งอาศัยวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น      
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ า  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน น้ าจากระบบจ่ายน้ าส่วนภูมิภาคอ าเภออู่ทอง และน้ า

เพ่ือท าการเกษตรจากระบบคลองส่งน้ าชลประทาน ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่สามารถใช้น้ าท าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 
8.๒ ป่าไม้  ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ 
8.๓ ภูเขา  ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
8.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 

ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ  
ตามล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ 
อากาศที่ไม่เป็นมลภาวะ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่ คือ ทรัพยากรดินและน้ า ซึ่งในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม
ขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าจรเข้สามพันในอดีต มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม ยิ่งในพ้ืนที่เขต
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง มีระบบน้ าจากคลองชลประทาน ท าให้พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมได้
เป็นอย่างดียิ่ง 
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๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ
คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น                    ใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 
“ชุมชนน่าอยู่  มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน  ส่งเสริมการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญา  สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 8 ด้าน  มีรายละเอียดดังนี้ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม   
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคท่ีมีมาตรฐานและครอบคลุม 
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนท านุบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม                
    พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
    และด ารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม 
5. ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดต่อไป 
6. ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๒.4  ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึน/ปรับปรุงและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 
3. เด็กและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดีข้ึน 
   4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
   5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพ่ิมขึ้น 
   6. ระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น 
7. ชุมชนมีศักยภาพและเกิดความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

-25- 
 
  8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรดีขึ้น 
   9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ได้รับการ ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้ดีขึน้ 
 ๒.5  ค่าเป้าหมาย 
๑. ประชาชนได้รับบริการด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวกทั่วถึง 
2. ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี  
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนทีไ่ด้รับการอนุรักษ์และสืบทอด 
6. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การเมืองและการบริหารจัดการในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการฟื้นฟู ดูแล รักษา อย่างยั่งยืน 
๒.๖  กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งครอบคลุมพ้ืนที่ 
2. พัฒนาระบบระบายน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมพื้นที่ 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา 
7. ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา  
9. พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเที่ยวภายในพ้ืนทีแ่ละจังหวัดสุพรรณบุรี 
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข    
11. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรค 
12. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 
   14. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนทีแ่ละจังหวัดสุพรรณบุรี 
16. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
17. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
18. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาล 
19. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
20. เพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน 
21. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง ก าหนดตามแนวทางหนังสื่อสั่งการ           และระเบียบฯ
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ดังต่อไปนี้ 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง (พ.ศ.2561-2565) 

1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจ
ชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเชื่อมโยง
ตลาดได้หลายระดับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยว การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1. พัฒนา/สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวภายในต าบล
และจังหวัดสุพรรณบุรี 
2. คุ้มครอง/ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภัย   
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับ 
ให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
ทุกระดับ 
2. ส่ งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

5 . การส่ ง เส ริม ให้ กี ฬ าอยู่ ในหั ว ใจช าวสุ พ รรณ บุ รี                       
และมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 
 

1. ส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา  

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ             
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
2. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาล 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4 . เผ ย แพ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า วส ารที่ เป็ น ป ระ โยช น์                    
และทันเหตุการณ์ให้แก่ประชาชน 
5. การเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ประชาชนกับเทศบาล 
 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
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๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
1.  จุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้วย 
  (1) มีระบบสายบังคับบัญชาที่สั้น สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว มีการแบ่งส่วนราชการและสาย
บังคับบัญชาที่ชัดเจน 
  (2) มีงบประมาณที่ ใช้บริหารจัดการของตนเอง สามารถสนองความต้องการของประชาชน               
ได้อย่างรวดเร็ว 
  (3) มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ และพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน 
  (4) ผู้น าองค์กร  ผู้น าชุมชน/หมู่บ้าน  มีความสมัครสมานสามัคคีและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  (5) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา  มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ 
  (6) ประชาชนมีความเอ้ืออาทรต่อกันตามรูปแบบของสังคมไทย 
  (7) ประชาชนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  (8) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง  สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี 
  (9) พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  (10) สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์  สามารถผลิตผลผลิตได้คุ้มค่ากับการลงทุน 
  (11) เส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านทั่วถึงทั้งพ้ืนที่ 
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 2.  จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย 
  (1)  งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาและบริหารจัดการ 
  (2)  บุคลากรที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ 
  (3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานหน้าที่ 
  (4) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่มีน้อย ท าให้ไม่สามารถรองรับภารกิจที่มีมาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5) ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารพัฒนายังไม่ดีเท่าท่ีควร 
  (6) สภาพทางภูมิศาสตร์บางหมู่บ้านเป็นพ้ืนที่ลุ่มรับน้ า ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังเป็นประจ าซ้ าซาก 
 3.  โอกาส (Opportunity) ประกอบด้วย 
  (1) มีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสามารถเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างจังหวัด 
  (2 ) มี แ ห ล่ ง ส ถ าน ศึ ก ษ าป ระ ก อ บ ด้ ว ย  ส ถ าน ศึ ก ษ า ร ะดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า  มั ธ ย ม ศึ ก ษ า                           
และประถมศึกษาในพ้ืนที ่
  (3) เป็นเขตพ้ืนที่ชลประทาน มีคลองชลประทานผ่านท าให้มีน้ าเพ่ือใช้ประกอบอาชีพตลอดปี 
  (4) กฎหมายให้อ านาจและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
  (5) รัฐบาลมีการวางแผนการกระจายอ านาจเป็นขั้นตอน ตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจ 
  (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
  (7) การก าหนดทิศทางการพัฒนาไม่กระจัดกระจาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม 
  (8) หน่วยงานก ากับดูแลให้ความส าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามประเมินผล 
  (9) ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าที่ตามท่ีรับการร้องขอเป็นอย่างดี 
  (10) สื่อมวลชนให้ความสนใจและน าผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 4.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด  (Threats) ประกอบด้วย 
  (1) ช่วงฤดูฝน  ฝนตกชุกท าให้เกิดน้ าท่วมพ้ืนที่การเกษตรเสียหายเป็นประจ าทุกปี 
  (2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ค่าครองชีพ ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน 
  (3) สภาพภูมิอากาศที่ผันผวนปรวนแปร อากาศร้อน ฝนตกหนักผิดฤดูเกิดพายุที่รุนแรงมากขึ้น 
(4) ความไม่แน่นอนของการเมืองระดับประเทศในปัจจุบัน 
  (5) ระบบอุปถัมภ์ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองท้องถิ่น 
  (6) การให้การสนับสนุนจากท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตามบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุม 
  (7) ระเบียบ กฎหมายที่ถือปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ชัดเจนแน่นอน 
  (8 ) ส่ วนราชการบางส่ วนที่ มีหน้ าที่ ให้ การส่ งเสริมสนับสนุนท้ องถิ่ น   ยั งไม่มี ความจริงจั ง                            
ในการปฏิบัติหน้าที่ 
  (9) กฎหมายกระจายอ านาจ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือด าเนินการอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
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การวิเคราะห์ศักยภาพและการแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค ส่งเสริมจุดแข็ง และสร้างโอกาสการพัฒนา 
 
        1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนา และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ 
        2. ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
และการจัดการตามเศรษฐกิจพอเพียง 
        3. วางแผนการป้องกันภัยแล้ง/น้ าท่วม
แบบบูรณาการ 
 

 
 
 
 
 
โอกาส 

        1. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา                
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
        2. ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้น
การพ่ึงพาตนเอง โดยพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่
เป็ นหลั ก  สามารถขอรับ การสนั บสนุ น
งบประมาณจากหน่วยงานขนาดใหญ่ 
        3. ก าหนดนโยบายที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่รวดเร็ว ชัดเจน คลอบคลุมทุกด้าน  
ตามท่ีกฎหมายให้อ านาจ 
        4 . ส ร้ า งภ าพ ลั กษ ณ์ ขอ งอ งค์ ก ร                     
ให้ประชาชนเชื่อมั่น 

จุดอ่อน SWOT จุดแข็ง 
        1. หาแหล่งงบประมาณอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
เพ่ือสนองต่อความต้องการพัฒนา 
        2 .  บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมให้สูงที่สุด 
        3. ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม 
        4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มสมาชิกต่างๆ 
ที่แข็งแรง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม 

 
 
อุ ป ส ร ร ค /
ข้อจ ากัด 

        1 . ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิเคราะห์
แนวโน้มเพ่ือก าหนดนโยบายที่สอดคล้อง             
กับสถานการณ์ 
        2 . พัฒ นาระบบ การจั ด เก็ บ ภ าษี                
ให้ครบถ้วนและเป็นธรรม 
        3 . สร้างจุดเด่นที่ แตกต่างเพ่ือการ
แข่งขันกับท้องถิ่นอ่ืน 
        4 . จั ด เก็ บ ข้ อมู ล ให้ เป็ น ปั จ จุ บั น  
ถูกต้อง แน่นอน เพ่ือประโยชน์ในการก าหนด
นโยบาย 

 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง แม้จะมีจุดอ่อนและอุปสรรค/ข้อจ ากัดในการพัฒนาบ้างถือว่าเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจุดแข็ง
และโอกาสในการพัฒนา ท าให้เทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเพียงพอที่สามารถพัฒนาสู่อนาคตที่ต้องการ  โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก  สร้างความเข้มแข็งและบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมท า และร่วมรับผลประโยชน์ 
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๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก         ที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
สภาพปัญหา การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม 
          สภาพถนนบางส่วน มีผิวจราจรหินคลุกและ
ลูกรังที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงฤดูฝนจะมีสภาพเป็น
หลุมบ่อหรือมีน้ าท่วมขังผิวจราจร ประชาชนได้รับความ
ล าบากในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
และในช่วงฤดูแล้งยังมีฝุ่นละอองมาก ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัย ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของ
ประชาชน 

 
 
      สภาพถนนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้
ได้มาตรฐาน ถนนผิวจราจรหินคลุกหรือลูกรังจะได้รับ
การ พั ฒ น าเป็ น ถน นคอนกรีต เส ริม เห ล็ กห รื อ
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก อีกทั้งต้องมีการซ่อมแซม
ถนนที่ช ารุดเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

    1.2 ปัญหาด้านระบบระบายน้ า 
          พ้ืนที่การเกษตรที่อยู่ในที่ลุ่มเวลาฝนตกจะท าให้
เกิดน้ าท่วมขัง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
เนื่องจากระบบระบายน้ าที่มีอยู่เดิมตื้นเขิน มีวัชพืชกีด
ขวางการไหลของน้ า ไม่สามารถใช้ระบายน้ าได้อย่าง            
มีประสิทธิภาพ 

 
      ที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตรที่ถูกน้ าท่วมขัง
ได้รับการช่วยเหลือโดยพัฒนา/ปรับปรุงคูระบายน้ า        
ให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น              
การขุดลอกคูระบายน้ าที่ตื้นเขิน,การขุดลอกวัชพืช 
และขุดลอกคูระบายน้ าเพ่ิมเติม เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และลดมูลค่าความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจการเกษตร 

    1.3 ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
          ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
ให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนที่อาจเป็น
แหล่งมั่วสุม และก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต           
และทรัพย์สินของประชาชนได้ 

 
      มีการติดตั้ งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมเติม และ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรยามค่ าคืน 

    1.4 ปัญหาด้านการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 
          ประชาชนประมาณร้อยละ 7 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในพ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากประชาชนต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูง และประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถ
เสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขตบริการไฟฟ้าได้ 

 
     คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ทุกครัวเรือนในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
จะมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

    1.5 ปัญหาด้านระบบประปาและประปาภูมิภาค 
          ประชาชนประมาณร้อยละ 2 ของครัวเรือน
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขาดแคลนน้ าสะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค สาเหตุจากแหล่งน้ าสะอาดที่ใช้เกิดมลพิษ ท าให้
คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมส าหรับใช้อุปโภคบริโภค 

 
     ด าเนินการขยายเขตบริการระบบประปา
หมู่บ้านและประปาภูมิภาค ให้ครอบคลุมทั่ วทุก
ครัวเรือน นอกจากนั้น ยั งปรับปรุงคุณภาพของ
น้ าประปาหมู่บ้านที่ประชาชนใช้ส าหรับอุปโภคบริโภค 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 ปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาต่ า 
          โดยมีสาเหตุหลักท่ีส าคัญ ดังนี้ 
          (1) เกษตรกรขาดความรู้ และกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต 
          (2) เกษตรกรที่ท าการเกษตรประเภทเดียวกัน
ขาดการรวมกลุ่ ม  เพ่ื อให้ ไม่มี อ านาจต่อรองทาง
เศรษฐกิจ จ าเป็นต้องจ าหน่ายผลผลิตในราคาต่ า ไม่มี
หลักประกันราคาท่ีแน่นอน 
          (3) ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกรยังคง
ต้องพ่ึงพาปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ที่มีราคาสูง 

 
      (1 ) เกษตรกรมีความรู้  และประสบการณ์ 
สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ดี 
          (2) เกษตรกรมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม 
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถก าหนดราคากลางและมี
ศักยภาพในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง 
          (3) เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึ้น ท าให้
พืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลอดสารพิษ และมีต้นทุน
การผลิตลดลง 

    2.2 ปัญหาการขาดอาชีพเสริม 
          ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว หลังจากประกอบอาชีพหลัก ท าให้รายได้ไม่
เพียงพอที่จะใช้จ่ายภายในครัวเรือน ก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินในครัวเรือน 

 
      จัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ที่ประชาชนในพื้นที่
ต้องการให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน/เยาวชน เพ่ือเวลาว่าง
หลังจากประกอบอาชีพหลักเพ่ิมพูนรายได้ ให้กับ
ครอบครัว ส่งเสริม/สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาลและจัดหาสถานที่
รวบรวมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

   2.3 ปัญหาการว่างงานและอพยพหางานท า 
       ประชาชนวัยท างานในพ้ืนที่ประสบปัญหาการ
ว่างงาน เนื่องจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ าที่ผ่านมา 
และประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม              
ที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นฤดูกาลท าให้มีรายได้                
ไม่ต่อเนื่องตลอดปี  จ าเป็นต้องอพยพไปหางานท า               
ในแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมนอกพ้ืนที ่
  

 
      ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการ
ประกอบอาชีพท าให้จ านวนผู้ ว่างงานลดลง และ
เทศบาลให้การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพเสริม 
ท าให้ประชาชนมีรายได้ที่พอเพียงตลอดปี ไม่ต้องอพยพ
หางานท าในแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรม 

3.ด้านสังคม 
   3.1 ปัญหายาเสพติด  
        แม้ปั จจุบั นนโยบายรัฐบาลเกี่ ยวกับปัญหา                 
ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า ท าให้จ านวนผู้เสพยาและ            
ผู้จ าหน่ายยาเสพติดลดลงแต่ก็พบผู้ เสพยาเสพติด              
อยู่ ในชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่อาชญากรรมและปัญหา
ครอบครัวตามมา 
 
 

 
     จ า น วน ผู้ เส พ แ ล ะผู้ จ า ห น่ า ย ย า เส พ ติ ด                     
จะไม่มีในเขตพ้ืนที่ 

สภาพปัญหา การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
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   3.3 ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ 
          ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม การบริโภคที่
เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ  เช่น การรับประทานอาหาร
ที่ปรุงไม่สุก ไม่สะอาด และการบริโภคเกินความจ าเป็น 
ขาดการออกก าลังกายอย่างส่ าเสมอ 
 

 
     ประชาชนมีความสนใจดูแลสุขภาพของตนเองให้ 
แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภค ที่ถูก
สุขลักษณะ   

4. ด้านการเมืองและการบริหาร 
     4.1 ปัญหาการบริหารจัดการด้านการเมือง 
           ผู้น าชุมชน และประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ 
ความเข้าใจด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง 
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน/สังคม ท าให้
การบริหารจัดการด้านการเมืองไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
     ผู้น าชุมชนและประชาชนได้รับการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง ท าให้
เข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน สามารถ
เข้ามา          มีส่วนร่วมในการบริหารปกครองต าบล
ตามหลักธรรมา ภิบาลได้ 

    4.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 
           ปั จจุบั นรายได้  ที่ เทศบาลทั้ งในส่ วนของ
เทศบาลจัดเก็บเองและส่วนราชการอ่ืนด าเนินการนั้น 
ไม่เพียงพอที่จะน าไปใช้พัฒนาท้องถิ่น 

 
      เท ศ บ าล มี ร ะบ บ ก ารจั ด เก็ บ ร าย ได้ ที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้มีรายได้เพียงพอ ในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.1 ปัญหาสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกาย 
        ขาดแคลนสถานที่พักผ่อน/สถานที่ออกก าลังกาย
และสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 

 
       ในพ้ืนที่จะมีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
ประจ าท้องถิ่น และสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
        

    5.2 ปัญหาขยะมูลฝอย 
           ปัจจุบันจ านวนประชากรในชุมชนเพ่ิมขึ้น              
ท าให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เพราะระบบการจัดเก็บ 
และท าลายขยะยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ 
 

 
       เทศบาลมีระบบการจัดเก็บและท าลายขยะที่มี
ประสิทธิภาพ พอเพียงที่จะรองรับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้น 

สภาพปัญหา การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
   3.2 ปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่เป็นอันตราย 
       ประชาชนในพ้ืนที่ขาดความสนใจ ในด้านความรู้
ความเข้าใจในการป้องกัน โรคระบาดและโรคติดต่อที่
เป็นอันตราย โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นต้น 
 

   
     ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับทราบถึงสาเหตุ การ
ป้องกันตนเองรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อได้รับเชื้อโรค
ระบาดและโรคติดต่อที่เป็นอันตราย        



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ขยายเขตระบบจา่ยน้ าประปา
ส่วนภูมิภาค 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า 
สะอาดส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 

วางท่อขยายเขตระบบ                
จ่ายน้ าประปาสว่นภูมภิาค 
ครอบคลุมพื้นที่ 13 ชุมชน 

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 ระบบประปา 
ทั่วถึง 13 ชุมชน 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค  

กองช่าง 

2 ติดต้ังเสาไฟ/ขยายเขตไฟฟ้า  เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ติดต้ังเสาไฟ/ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะครอบคลุมพื้นที่     
13 ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบไฟฟ้า
ทั่วถึง 13 ชุมชน 
และได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้
ไฟฟ้ายิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น              
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า 
สะอาดส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 

- ต่อจากเดิมช่วงศาลาอเนก 
ประสงค์ (สระตาเคลือบ) 
ถึงบริเวณบ้านนายพิทักษ์ บุญมี  
ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที ่1 
- ก่อสรา้งระบบประปาหมู่บ้าน
ช่วงบริเวณบ้านนายชอบ นวลดี  
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 

- 
 

- 200,000 
 

200,000 
 

- 
 

ระบบประปา 
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมีน้ าสะอาด
ไว้ส าหรับอุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง 

4 ธนาคารน้ าใต้ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม 
ขังบริเวณบ้านพักอาศัย 
ในพื้นที่ 

จัดท าโครงการธนาคารน้ า 
ใต้ดินครอบคลุมพื้นที่ 
13 ชุมชน 

- - 100,000 100,000 100,000 ธนาคารน้ าใต้ดิน 
ในพื้นที่ 13 แห่ง 

ปัญหาน้ าทว่มขัง 
บ้านพักอาศัยของ 
ประชาชนในพื้นที ่
ลดลง 

 
ส านักปลัด 

เทศบาล/กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

-37- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้น   
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า 
สะอาดส าหรับอุปโภค 
และบริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง
เครื่องกรองน้ า ชุมชนบ่อปั้น
พัฒนาหมู่ที่ 2/ก้าวสร้าง 
สรรค์พัฒนา หมู่ที่ 9/ 
บ่อคู่ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10      

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ระบบประปา 
หมู่บ้านที่ได้
มาตรฐาน 
จ านวน 3 แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดไว้ส าหรับ
อุปโภค บริโภค 

กองช่าง 

6 
 

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร   
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น  

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที ่
จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 
/กระบวนการเข้ามีส่วนรว่ม 
สะดวกยิ่งขึ้น 

ปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 
/ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา 
หมู่ที่ 9 
 

- - 300,000 
 

- 
 

300,000 
 

อาคารฯ
มาตรฐาน 
จ านวน 2 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ 
จัดกิจกรรม
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(โดม)  

เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่
ในการจัดกิจกรรมบริการ
สาธารณะ ของเทศบาล
ต าบลขุนพัดเพ็ง 
 

- อาคารอเนกประสงค์(โดม) 
บริเวณลานกีฬาพรหม
ประดิษฐ์เทศบาลต าบล 
ขุนพัดเพ็ง ขนาดกว้าง 
48 เมตร ยาว 48 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
2,304 ตรม. 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี)   
 

- - 5,000,000 5,000,000 - อาคารฯ 
มาตรฐาน 
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมี
สถานที่ในการ 
จัดกิจกรรม 
ด้านการบริการ
สาธารณะต่าง ๆ 
ที่จัดให้มีขึ้น 

กองช่าง 
 

รวม  7  โครงการ  - - - 700,000 700,000 6,700,000 6,400,000 1,500,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-38- 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ซ่อมแซม/วางท่อระบายน้ า เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่                
ให้มีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม/วางท่อระบายน้ า 
ครอบคลุมพื้นที่ ทั้ง 13 ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ า            
ที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนในพื้นที่        
มีระบบระบายน้ า         
ที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมถนนโดยใชว้ัสด ุ           
หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
เส้นทางคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ซ่อมแซมถนนช่วงที่ช ารุด
เสียหายครอบคลุมพื้นที ่                
13 ชุมชน และถนนบริเวณ
รอบอาคารส านกังาน  

500,000 500,000 600,000 600,000 600,000 เส้นทางที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก           
ในการเดินทาง 
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคสล. ชุมชน   
ดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที ่1  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่วงบริเวณบ้านนางฮวย 
หอมสุวรรณ ถึงบริเวณ
ถนนลาดยางสายสระยายโสม        
-บ่อปั้น กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทางประมาณ 420 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 
 

- - 400,000 400,000 400,000 เส้นทางที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก           
ในการเดินทาง 
สัญจรยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-39- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 
 

ก่อสร้างถนนคสล.                      
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ชว่งบ้านนายอุดม             
จาดใจดี ถึงบริเวณบ้านนาง 
พะเยาว์ นิ่มนวล กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 170 เมตร 
- สายที่ 2 ชว่งบริเวณบ้าน           
นายมาโนช เฉิดฉวีวรรณ     
ถึงสามแยกถนนคสล.เดิม
บริเวณบ้านนางอารมณ์           
ธาราเสาวรส กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

400,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(สายที่1,2) 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(สายที่1,2) 

ถนน คสล.              
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

5 ขยายไหล่ถนน พื้นทีห่มู่ที่ 5         
บ้านโป่ง (2 ชุมชน) 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ขยายไหล่ถนนช่วงบริเวณทาง
แยกบา้นนางสมพิศ ศรีภุมมา 
ถึงเขตติดต่อเทศบาล 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 

- - 100,000 100,000 100,000 เส้นทางที่เป็น
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

6 จัดท าป้ายแสดงเส้นทาง 
หมู่ที่ 5 บา้นโป่ง (2 ชุมชน) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
ตามท้องถนนและบริเวณ 
จุดแยก/จุดเสี่ยง  

จัดท าป้ายแสดงเส้นทางป้าย
แยก/ซอย หมู่ที ่5 บา้นโป่ง 
ทั้ง 2 ชุมชน 
 

- - - - 50,000 ความปลอดภัย
ของประชาชนใน
พื้นที่มากขึ้น 

ประชาชนได้รับ 
ความปลอดภยั          
จากอบุัติเหตุ 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขนุพดัเพ็ง  อ าเภออูท่อง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 
 

ก่อสร้างถนนคสล.                       
ชุมชนร่วมใจพัฒนา  
หมู่ที่ 6 
 
 
 

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบ้านนางบุญส่ง สังวาลทองด ี       
ถึงบริเวณบ้านนางสาคร โสไกร กว้าง 4 เมตร       
ยาว 60 เมตร 
- สายที่ 2 ช่วงบริเวณบ้านนาง ทองดี โพธิหิ์รัญ   
ถึงบ้านนางนงลกัษณ์ เขาเขียว กว้าง 4 เมตร    
ยาว 100 เมตร 
- สายที่ 3 ช่วงถนนเดิมบ้านทุ่งโพธิ์/หมู่มอญ         
ถงึบริเวณบ้านนายอนุชา ผิวชู กว้าง 5 เมตร         
ยาว 30 เมตร 
- สายที่ 4 ช่วงบ้านนายเอก สระทองจุติถึงบริเวณ
บ้านนายเกียรติศักดิ์ กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 

180,000 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
(สายที่ 1) 

120,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

90,000 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(สายที่ 3) 

260,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 4) 

260,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(สายที่ 4) 

ถนน คสล.            
จ านวน  4  สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการเดินทาง
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคสล. 
ชุมชนคลองตันสามัคคี 
หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบ้านนายอนุเทพ ศรีค าทา ถงึหลัง 
วัดคลองตัน กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร 
- สายที่ 2 ช่วงบริเวณบ้านนายพเนตร มหาราช  
ถึงบ้านนางเอียง ศรีหว้าสระสม กว้าง 5 เมตร   
ยาว 150 เมตร 
- สายที่ 3 ช่วงบริเวณบ้านนางน้ าอ้อย แก้วสระสุข 
ถึงบ้านนางพรรษา มินศริิ กว้าง 4 เมตร                  
ยาว 200 เมตร 
- สายที่ 4 ช่วงบริเวณบ้านนางน้ าอ้อย แก้วสระสุข 
ถึงบริเวณบ้านนางบังอร สมเหมาะ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 50 เมตร 
- สายที่ 5 ช่วงบริเวณบ้านนางโฉมฉิน ศรีภมุมา 
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร       

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(สายที่ 1) 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่1-5) 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่1-5) 

ถนน คสล.            
จ านวน  5  สาย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
ในการเดินทาง
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-41- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนนคสล. 
และถนนลาดยาง  

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
เส้นทางคมนาคม                
ให้ได้มาตรฐาน 

-ถนนคสล.และถนนลาดยาง  
ที่ช ารุดเสียหายครอบคลุม 
พื้นที่ 13 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เส้นทางที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนนคสล. ชุมชน               
ก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที ่9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ชว่งถนนคสล.เดิม
บริเวณบ้านนายวิมล ทองสุข 
กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 
- สายที่ 2 ชว่งบริเวณบ้าน        
นางส ารวย วรรณะ ถึงบริเวณ
บ้านนายค าภีร์ สวุรรณศรี 
กว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร 

200,000 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

200,000 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

200,000 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

- 
 
 
 
 

 
 

- 
 

ถนน คสล.              
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

11 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต 
ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา  
หมู่ที่ 9         

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณไร่นายฉลอง วงษ์พันธ์ 
ถึงบริเวณบ้านนายอ านาจ คงดี 
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

- - 200,000 200,000 200,000 เส้นทางที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.                   
ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที ่7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณบ้านนางอ าไพ  
กลิ่นค าหอม ถึงบริเวณบ้าน
นายประคอง สระทองจุต ิ
กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 

- - 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.            
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนนคสล. 
ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ชว่งบริเวณบ้าน       
นายวินยั แสนพระอินทร์         
ถึงสามแยกบริเวณสวนฝร่ัง 
นายบุญเลิศ สืบนาค กวา้ง  
4 เมตร ระยะทาง 310 เมตร 
- สายที่ 2 ชว่งบริเวณไร่นาย
วิทยา แสงส าราญ ถึงบริเวณ
แยกคสล.เดิม กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

 
 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

400,000 
 
 
 
 

 
 
 
 

(สายที่ 2) 

500,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
(สายที่1,2) 

500,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
(สายที่1,2) 

ถนน คสล.             
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

14 วางท่อระบายน้ าพร้อม 
ขยายถนนลงหินคลุก 
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 
 
 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าและถนน 
ลดอุบัติเหตุจากการ
เดินทางสัญจร                 

วางท่อระบายน้ าพร้อมขยาย 
ถนนลงหินคลุก ช่วงบริเวณ 
บ้านนายเกี่ยง สวัสด ีถึงอาคาร
อเนกประสงค์ (สระตาเคลือบ) 
ระยะทางประมาณ 250 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี)  

- - 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ า
และถนนดิน
มาตรฐาน   
จ านวน 1 สาย    

ระบบระบายน้ าดีขึ้น 
อุบัติเหตุจากการ
เดินทางสญัจรบริเวณ 
ดังกล่าวลดลง                 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนคสล. 
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 
 
 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณถนนนทางเข้าราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
-บ้านนาง บุญน า น้ าใจด ี
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนน คสล.             
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-43- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 ซ่อมแซม/ขยายถนนพร้อม
ติดต้ังแนวกันตก ชุมชน               
ขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ซ่อมแซม/ขยายถนนยกระดับ
เสริมคันดิน ช่วงบริเวณสระน้ า 
พร้อมติดต้ังแนวกันตก 
ระยะทางประมาณ 50 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

- - 150,000 - 100,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณสะพานคอนกรีต
ข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน
หลังบ้านนายแพ  เพชรแปลง 
ระยะทางประมาณ 30 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

- - 100,000 100,000 - ถนน คสล.             
จ านวน 1 สาย 

ป ร ะ ช า ช น ได้ รั บ 
ความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงขยายถนนยกระดับ 
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงขยายถนนทางขึ้น-ลง 
ช่วงบริเวณบอ่น้ า น.ส.บวั แร่เพชร 
พร้อมปรับปรุงผิวจราจร
ระยะทางประมาณ 20 เมตร 

- - 250,000 - - ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

19 ก่อสรา้งถนนคสล. ชมุชนบา้นโป่ง 
ขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที ่5 
 

เพื่ อ พั ฒ น า เส้ น ท า ง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 ช่วงบริเวณท่ีดิน     
นางสมใจ พ่อค้า ถึงบริเวณบ้าน
นายแกะ ศรีภุมมา กว้าง 2.50 
เมตร ระยะทาง 50 เมตร  
- สายที่ 2 ช่วงบริเวณบ้าน         
นางล าไย ศรีภุมมา ถึงคลอง
ชลประทาน  กว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 

75,000 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

300,000 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

75,000 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 1) 

300,000 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

300,000 
 
 
 

 
 

 
(สายที่ 2) 

ถนน คสล.             
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ           
ความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีไดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-44- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

20 ก่อสร้างถนนคสล. ชุมชน            
บ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่ที ่5 
 

เพื่ อ พั ฒ น า เส้ น ท า ง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- สายที่ 1 จากสะพานข้ามคลอง 
ชลประทาน ถึงถนนคสล.เดิม  
เขตติดต่อเทศบาลสระยายโสม 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง              
ประมาณ 250 เมตร 
- สายที่ 2 ชว่งบริเวณแยก
ถนนคสล.เดิมบริเวณไร่        
นายประสิทธิ์ ศรีดี ถึงแยก 
ถนน ลาดยางสายสระยายโสม 
- เขาชานหมาก กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร  

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

250,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

750,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที ่1,2) 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1,2) 

500,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 1,2) 

ถนน คสล.             
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ          
ความสะดวกในการ 
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

21 ก่อสร้างสะพาน คสล.                    
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6   

เพื่อให้การเดินทางสัญจร 
บริเวณดังกล่าวสะดวก
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง 
ส่งน้ าชลประทานสาย 3R 5L 2L 
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี)   

- - - 400,000 400,000 สะพาน คสล.           
มาตรฐาน           
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

22 เทผนังคอนกรีต บริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ ชุมชนดอนเขว้า
พัฒนา หมู่ที ่1 

เพื่อเป็นการปรับปรุง
และป้องกันการทรุดตัว
ของหน้าดินบริเวณ
อาคารอเนกประสงค์ฯ 

-เทผนังคอนกรีตบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (สระตาเคลือบ) 
พร้อมฝังท่อระบายน้ าทิ้ง 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี)  

- - - 50,000 50,000 อาคารที่ได้           
มาตรฐาน           
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
ใช้สถานที่ดังกล่าวใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของชุมชน  

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-45- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

23 ปรับปรุงผิวถนนลาดยาง  
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่ ว งบ ริ เวณ ถ น น ล าด ย าง
ทางเข้าม.ราชภัฏบ้านสมเด็จฯ 
ถึ ง อ า ค า ร อ เน ก ป ร ะ ส ง ค์         
(สระตาเคลือบ) ชุมชนดอนเขว้า 
พัฒนา หมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 300,000 300,000 300,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงขยายถนนคสล.  
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่วงบริเวณทางเข้าม.ราชภัฏ
บ้านสมเด็จฯ ถึงอาคารอเนก 
ประสงค์ (สระตาเคลือบ)  
ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ท่ี 1 
ระยะทางประมาณ 220 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 100,000 250,000 250,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

25 เสริมดินพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ 
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- เสริมดินกลบหลังท่อพร้อม
ปรับเกลี่ยเรียบ ช่วงบริเวณ         
บ้านคุณสุวดี ญาติวงศ์  
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 50,000 50,000 50,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

26 เสริมถนนยกระดับ 
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่วงบริเวณคลองส่งน้ าชลประทาน 
3ขวา 5ซ้าย 2ซ้าย กว้าง       
10 เมตร ยาว 85 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 300,000.- 300,000.- 300,000
.- 

ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-46- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

27 ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า ชุมชนขุนพัดเพ็ง
สามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่วงบริเวณไร่นายสมพงษ์  
ส าราญมาก พร้อมวางท่อ           
ขนาด 0.40 เมตร จ านวน 
19 ท่อน ระยะทาง 42 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี)  

- - 200,000 200,000 200,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคสล. 
ชุมชนจันทร์กระจ่างฟา้
พัฒนา หมู่ที ่7 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน 

- ช่วงบริเวณบ้านคุณสมุทร   
บุญช่วย ถึงบริเวณไร่คุณสนอง 
สถาปิตานนท์ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 280 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 250,000 250,000 250,000 ถนนมาตรฐาน           
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง
สัญจรมากขึ้น 

กองชา่ง 

29 ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวU              
ชุมชนอยู่ดีมีสุข หมู่ที ่7 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่                
ให้มีประสิทธิภาพ 

- ช่วงบริเวณบ้านนายเสี่ยง           
บัวบังใบ ถึงบริเวณบ้าน           
นายจ านงค์ นิลยา ระยะทาง
ประมาณ 270 เมตร 
(ด าเนินการต่อเน่ือง 3 ปี) 

- - 500,000 250,000 250,000 ระบบระบายน้ า            
ที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่        
มีระบบระบายน้ า         
ที่มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

30 จัดท าป้ายเตือน/ซอย 
ติดต้ังบริเวณถนนเส้นทาง
หลักภายในเขตเทศบาลฯ  

- เพื่อลดอุบัติเหตุ
บริเวณจุดแยก/จุดเสี่ยง 
บนถนนเส้นทางหลัก 
ครอบคลุมพื้นที่ 
13 ชุมชน 

- ป้ายข้อความเตือน (ต-77) 
ถนนเส้นทางหลักสายสระยายโสม 
-เขาชานหมาก จ านวน 4 ป้าย 
- ป้ายข้อความบอกซอย
ครอบคลุมพื้นท่ี 13 ชุมชน 
จ านวน 51 ป้าย  
(ด าเนินการต่อเน่ือง 2 ปี) 

- - 40,000 40,000 - ป้ายมาตรฐาน 
จ านวน 55 ปา้ย 
 
 

อุบัติเหตุบริเวณ 
จุดแยก/จุดเสี่ยง 
บนถนนเส้นทาง
หลักในพื้นที่ลดลง 

กองช่าง 
 

รวม 30  โครงการ  - - - 2,105,000 2,520,000 6,955,000 6,800,000 6,810,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  

     1.3 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ขุดลอกคูคลองระบายน้ า  
/ดาดคอนกรีต                           

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่                 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ขุดลอกคูคลองระบายน้ า             
/ดาดคอนกรีตครอบคลุม   
พื้นที่ ทั้ง 13 ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ า           
ที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่        
มีระบบระบายน้ า             
ที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซม/ติดต้ังอาคาร
ประตูน้ า  

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซม/ติดต้ังอาคาร
ประตูน้ า ครอบคลุม               
พื้นที่ทั้ง 13 ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ า     
ที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนในพื้นที่        
มีระบบระบายน้ า       
ที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพกั 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าในพื้นที่                 
ให้มีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้างราง/วางท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพกั ครอบคลุมพื้นที่                
ทั้ง 13 ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบระบายน้ า     
ที่ได้มาตรฐาน
ยิ่งขึ้น 
 

ประชาชนในพื้นที่        
มีระบบระบายน้ า       
ที่มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 ขุดเจาะบ่อบาดาล ชุมชน               
ก้าวสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ที ่9 
 

เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ า              
ท าการเกษตรในพื้นที ่

ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึก  
ไม่น้อยกวา่ 20 เมตร   
จ านวน  5  แห่ง 

- - 100,000 100,000 100,000 บ่อบาดาล
มาตรฐาน  
จ านวน  5  แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่   
มีแหล่งน้ าใช้           
เพื่อท าการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ  - - - 900,000 900,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดลุ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ส่งเสริมการด าเนินงานสหกรณ์ 
เครดิตยูเนี่ยนต าบลสระยายโสม 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
เกิดการออมกับสถาบัน
การเงิน และเกิดการจัด
สวัสดิการชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วม       
ด าเนินงานและร่วมเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ต าบลสระยายโสม         

- 20,000 - 20,000 - สวัสดิการชุมชน
ที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ 
ดีขึ้น 

สหกรณ์เข้มแข็ง
ประชาชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นจากการออม
เงินสวัสดิการชีวิต   
ที่ดีขึ้น  

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ          
ให้กับผู้สูงอาย ุ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับ
ผู้สูงอายุในชุมชนสร้าง
รายได้และพึ่งพาตนเอง 
 

ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ         
ให้กับผู้สูงอาย ุ 13 ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีรายได้                 
เพิ่มขึ้นมีอาชีพ         
ที่มั่นคง   

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ            
ให้กับประชาชนทัว่ไป  

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได ้
 

ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ       
เข้าร่วมกลุ่ม/กจิกรรม   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนที่สนใจ 
ทั้ง 13 ชุมชน 

ประชาชนมีอาชพี        
ที่มั่นคงและมีรายได ้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง         
สร้างรายไดล้ดรายจ่าย 
ในครัวเรือน 
 

จัดการเรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับประชาชนในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน               
ทั้ง 13 ชุมชน  
ดีขึ้น 

ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตาม
แนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดลุ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 ฝึกอบรมอาชพีหลักสูตร  
ระยะสั้น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน         
มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
ให้กับครอบครัว 
 
 

ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ    
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม 
อาชีพหลกัสูตรระยะสั้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คุณภาพชีวิต
ประชาชน           
ทั้ง 13 ชุมชน 
ดีขึ้น 

ประชาชนที่สนใจ 
มีอาชีพที่มั่นคง 
และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 ส่งเสริมการด าเนินงาน        
ของคณะกรรมการชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและสนับ 
สนุนการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมการชุมชน 
ให้มีอาชีพที่มั่นคง               
มีรายได้เพิ่มขึ้น  
 

คณะกรรมการชุมชน     
จ านวน 13 ชุมชน 

30,000 - 30,000 - - คุณภาพชีวิตของ
คณะกรรมการฯ 
ทั้ง 13 ชุมชน        
ดีขึ้น 

คณะกรรมการชุมชน 
มีความมั่นคงในอาชีพ 
มีรายได้เสริมให้กับ
ครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ส่งเสริมและสนับสนุน 
การผลิตสินค้าเกษตรและ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สินค้า                 
ชุมชนมีประสิทธิภาพ             
และพัฒนาจนเกิดเป็น               
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุน               
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/            
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/           
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ                  

- 30,000 - 30,000 - ผลิตภัณฑ์ 
สินค้าชุมชนได้
มาตรฐาน ยิ่งขึ้น 

สินค้าเกษตรและผลิต 
ภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพ 
เกิดการพัฒนาจนเป็น
แหลง่เรียนรู้เศรษฐกิจ 
ชุมชนเข้มแข็งสร้าง
รายได้ให้กับคนชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 7  โครงการ - - 120,000 140,000 120,000 140,000 90,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-50- 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)            เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม)
ครบถ้วน 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  
ให้กับ โรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน 1 แห่ง 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 พัฒนาการ/
สมองของเด็ก
นักเรียนที่ดีขึ้น  

นักเรียนทุกคน 
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) ครบถ้วน 

กองการศึกษา 

2 
 
 
 

 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่ อ ให้ เด็ ก ได้ แ ส ด ง
ความสามารถ กล้าคิด 
ก ล้ า แ สด งอ อ ก แ ล ะ       
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

เด็กและผู้ปกครองเข้าร่วม 
และการแสดงออกด้าน
กิจกรรมต่าง ๆ ในงาน 
วันเด็กแห่งชาติ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กและ
ผู้ปกครองเข้า
ร่วม กิจกรรม 
ไม่ต่ ากว่า     
1,000 คน 
 

เด็กไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมและ 
มีพัฒนาการที่ดี 

กองการศึกษา 

3 จัดการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ที่หลาก 
หลายและเอื้อต่อการ
เรียนรู้และเหมาะสมกับ
พัฒนาการเด็กเล็กฯ 
 

จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียน 
การสอนที่เหมาะสม              
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละ 90             
ของพัฒนาการ
เด็กเล็กฯ ดีขึ้น 

มีการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน        
ที่มีคุณภาพเหมาะสม
กับพัฒนาการเด็กฯ 

กองการศึกษา 

4 จัดหาสื่อวัสดุการศึกษา              
การเรียนการสอน (รายหัว) 

เพื่อให้เด็กได้มีวัสดุ
การศึกษาไวพ้ัฒนา การ
เรียนการสอนให้เด็กทุก
คนอย่างทั่วถึง 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
และวัสดุการศึกษา                  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 ร้อยละ 90             
ของพัฒนาการ
เด็กเล็กฯ ดีขึ้น 

เด็กเล็กฯมีอุปกรณ์ 
การเรียนการสอน
เพียงพอและ
เหมาะสมตามวยั 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 พัฒนาทักษะทางวิชาการ เพื่อให้เด็กนักเรียน     
มีทักษะและความรู้
ความสามารถ              
ทางด้านวิชาการ 

เด็กนักเรียนสังกัด สพป.            
ระดับประถมศึกษา   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนนกัเรียน        
ที่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 90 
มีทักษะวิชาการ
ที่ดีขึ้น  

เด็กนักเรียน          
มีความรู้ทางด้าน
วิชาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

6 ศึกษาแหล่งเรียนรู ้
นอกสถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้นอกสถาน 
ศึกษา 

จัดท าโครงการศึกษาดูงาน
ให้กับเด็กนักเรียนของ                    
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ         
จ านวน 1 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนเข้า   
ร่วมโครงการ       
ไม่น้อยกวา่      
ร้อยละ 90 

เด็กมีพัฒนาการ        
และได้เรียนรู้จาก
สถานที่จริง                 

กองการศึกษา 

7 ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ด้านร่างกายเด็กปฐมวัย 

เพื่อเป็นการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกาย
ให้กับเด็กปฐมวยั 

จัดกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านร่างกายเด็ก
ปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม           
มีสุขภาพร่างกาย          
ที่ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน             
มีสุขภาพร่างกาย           
ที่แข็งแรงขึ้น  

กองการศึกษา 

8 ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขุนพัดเพ็ง 

เพื่อให้รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขุนพัดเพ็ง           
มีความแข็งแรงและ         
ได้มาตรฐาน 

ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขุนพัดเพ็ง ขนาดความยาว 
145 เมตร 

- - 250,000 - - รั้วศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ             
ที่ได้มาตรฐาน                 
จ านวน 1 แห่ง 

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขุนพัดเพ็งมีความ
แข็งแรงและ         
ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

9 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ 
ให้กับเด็กระดับปฐมวยั 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก
ระดับชั้นปฐมวัยของศูนย์ฯ  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 พัฒนาการเด็ก   
ร้อยละ 100              
ดีขึ้น 

เด็กนักเรียน                   
มีพัฒนาการ               
ทุกด้านที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

10 พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (English Camp) 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน 
ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จากกจิกรรมและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซ่ียน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ขั้นพื้นฐานให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที ่            

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและเยาวชน            
มี ทั กษ ะภ าษ า 
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสารที่ดีขึ้น 

เด็กและเยาวชน
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษติดต่อสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันดีขึ้น 

กองการศึกษา 

11 พัฒนาทักษะชวีิตเด็ก               
และเยาวชน (Right To Play) 

เพื่อพัฒนาการศึกษา
และทักษะชวีิต              
ผ่านการเรียนรู้  
 

เด็กและเยาวชนในเขต   
เทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน  
ที่เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90   
มีทักษะชีวิตดีขึ้น 

เด็กและเยาวชน         
มีทักษะการใช้ชีวิต  
ที่เหมาะสม 

กองการศึกษา 

12 พัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ ผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถในงาน
วิชาการและคุณธรรม
จริยธรรมของครู 

จัดฝึกอบรมพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็ก/ ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
 

10,00
0 

10,00
0 

10,000 10,000 10,00
0 

ครูฯ/ ผู้ดูแลเด็ก 
มีทักษะวิชาการ     
ที่ดีขึ้น 
 

ครูฯ/ ผู้ดูแลเด็ก              
มีความรู้ ความ 
สามารถในงาน
วิชาการยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-53- 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 จัดหาอาหารกลางวัน            เพื่อให้นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน ครบ
ตามโภชนาการทุกคน 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
ให้กับโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน 1 แห่ง  

1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 สุขภาวะพลามยั
เด็กนักเรียน      
ที่ดีขึ้น 

นักเรียนทุกคน
ได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

กองการศึกษา 

14 พัฒนาการเรียนการสอนเด็ก
ระดับชั้นปฐมวัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และพัฒนาการเรียน 
การสอนในระดับชั้น 
ปฐมวัยให้มีทักษะและ
พัฒนาการที่ดี 

สนับสนุนงบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดบ่อคู่ ตามโครงการ
จ้างครู ผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย  
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กปฐมวัย        
ร้อยละ 90                 
มีทักษะและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็กระดับปฐมวัย  
มีทักษะวิชาการ
และพัฒนาการ         
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

15 พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนวัดคลองตัน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และพัฒนาการเรียน 
การสอนให้กับเด็ก
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ 

สนับสนุนงบประมาณ              
ให้กับโรงเรียนวัดคลองตัน 
ตามโครงการจ้างครูผู้สอน
นักเรียน  
 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กนักเรียน       
ร้อยละ 100                 
อ่านออกเขียนได ้

เด็กนักเรียน        
มีทักษะวิชาการ
และพัฒนาการ         
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

16 ห้องสมุดหนูน้อย เพื่อส่งเสริมให้กับเด็ก         
มีวินัยรักการอ่าน               
การเรียนรู้ และสังเกต
รูปภาพ/สีจากหนังสือ 

จัดซื้อสมุด/หนังสือปริมาณ 
ที่เหมาะสมของศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 
    

- - - - - ร้อยละ 90            
ของพัฒนาการ   
เด็กเล็กฯ ดีขึ้น 

เด็กเล็กฯเรียนรู้/
สังเกตภาพและสี
จากหนังสือมาก
ยิ่งขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-54- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

17 สานสายใยหนูน้อยสขุภาพด ี เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ 
แข็งแรง 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
สานสายใยหนูน้อยสขุภาพดี 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

- - - - - เด็กเล็กร้อยละ 
95มีสุขภาพที่ด ี

เด็กเล็กฯมีสุขภาพ 
แข็งแรงเหมาะสม 
ตามวัย 

กองการศึกษา 
 

18 ส่งเสริมพัฒนาทักษะ                  
และพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ทักษะ พัฒนาการเด็ก
ระดับชั้นปฐมวัย  

จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียน 
ร ะ ดั บ ชั้ น ป ฐ ม วั ย ภ า ย ใต้
โครงการส่งเสริมพัฒนา ท้กษะ
และพัฒนาการด้านร่างกาย/ 
จิตใจ /อารมณ์  สังคม/และ
สติปัญญา  

- - - - - เด็กเล็กร้อยละ 
95มีทักษะและ
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

เด็ก เล็ก  มี ทั กษะ
และพัฒนาการด้าน 
ร่างกาย/ จิตใจ /
อ า รม ณ์  สั งค ม /
และสติปัญญา ที่ดี
ขึ้น 

กองการศึกษา 
 

19 ปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่ ว ม  ใน ก ารส่ ง เส ริ ม
พัฒนาการเด็กเล็กและ
รับทราบนโยบายการ
ด า เนิ น งาน ขอ งศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จั ดกิ จ ก รรม ตาม โค รงก าร
ป ฐ ม นิ เท ศ แ ล ะ ป ร ะ ชุ ม
ผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ  

- - - - - เด็กเล็กฯ
ผู้ปกครอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
95 เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ผู้ปกครองรับทราบ
นโยบายแนวทาง 
ก า ร ด า เนิ น ง า น    
ของศูนย์ฯ  

กองการศึกษา 
 

20 สานสัมพันธ์บา้นกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 
 

เพื่ อ ใ ห้ ผู้ ป ก ค ร อ ง
รับทราบข่าวสารและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก   
ขุนพัดเพ็ง 

จัดกิจกรรมตามโครงการสาน
สัมพันธ์บ้านกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 
 
 

- - - - - เด็กเล็กฯ
ผู้ปกครอง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ
95 เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

ผู้ปกครองรับทราบ
ข่าวสารและมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
ที่ด ี

กองการศึกษา 
 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศกึษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-55- 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

21 เยี่ยมบ้านเด็กเล็กฯ 
 
 
 

เพื่อทราบข้อมูลขา่วสาร         
และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างครู/
ผู้ปกครองเด็ก 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
เยี่ยมบ้านเด็กเล็กฯ 

- - - - - เด็กเล็กฯผู้ปกครอง 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ
95 เข้าร่วม
กิจกรรมฯ 

สั ม พั น ธ ภ า พ ที่ ดี
ระหว่างครู/เด็กเล็ก 
ผู้ปกครองที่ดีขึ้น 
 

กองการศึกษา 
 

22 พัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซ่ียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กฯ               
มีความพร้อมในการ          
เข้าสู่ประชาคมอาเซ่ียน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้เข้าสู่
ประชาคมอาเซ่ียน               
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

- - - - - เด็กเล็กฯร้อยละ
95 มีพัฒนาการ
การเรียนรู้ภาษาฯที่
ดีขึ้น 

เด็ก เล็กฯ มีความรู้ 
และพัฒนาการที่ดีขึ้น
ในการเตรียมความ
พ ร้ อ ม ก า ร เข้ า  สู่
ประชาคมอาเซ่ียน 

กองการศึกษา 
 

23 ส่งเสริมกิจกรรมค่านิยม                  
12 ประการ 
 

เพื่อปลูกฝังให้เด็กเล็กฯ          
มี คุณธรรม จริยธรรม        
มีวินัย และปฏิบัติตน
ตามหลักประชาธิปไตย
แ ล ะ ห ลั ก ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมการปฏิบัติตามค่านิยม 
12 ประการ ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

- - - - - เด็กเล็กฯร้อยละ
95 มีความ
ประพฤติและหลกั
คิดที่ดีขึ้น 

เด็ ก เล็ ก ฯ  มี ค ว าม
ประพฤติและแนวคิด
ตามหลักปรัชญาฯ 
ที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 
 

24 เด็กนักเรียนรักการออม                       
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้จัก
คุณค่าของเงิน มีนิสัยรัก
ก า ร ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ            
อดออม 

จัดท าโครงการรักการออม 
ให้กับเด็กนักเรียนของ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จ านวน 1 โครงการ 

- - - - - เด็กเล็กฯร้อยละ
100 มีความ
ประหยัด และมี
นิสัยการ          
ออมมากขึ้น 

เด็ ก นั ก เรี ย น รู้ จั ก
คุณค่าของเงินมีนิสัย
รัก ค วาม ป ระห ยั ด 
และมีการออม 
มากยิ่งขึ้น 

กองการศึกษา 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-56- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

25 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อส่งเสริมพัฒนา       
การเด็กระดับปฐมวยั 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

จัดท าสนามเด็กเล่น                
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 
จ านวน 1 สนาม  

- - - - - สนามเด็กเล่น
มาตรฐาน 1 สนาม 

เด็กนักเรียนมีสนามเด็ก
เล่นเพื่อสร้างพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

กองการศึกษา 
 

26 สร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา 
(Youth in Development 
Project) 

- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
เลือกการใช้ชีวิตที่ดีต่อ
สุขภาพ 
- เพื่อเตรียมความพร้อม
ของเยาวชนในการท างาน 
- เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
มีความพร้อมต่อ
สภาวการณ์ต่างๆ  

จัดกิจกรรมตามโครงการสร้าง
เยาวชนเพื่อการพัฒนา (Youth 
in Development Project) 
ให้กับเด็กและเยาวชน ในเขต
เทศบาล ช่วงอายุ 9 – 15 ป ี
 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง เติบโตเป็น
พลเมืองที่ส าคัญ           
มีทักษะที่จ าเป็นต่อ
ภาวการณ์ที่
เปลี่ยนไป  

- เด็กและเยาวชน                 
มีความรู้ ทักษะ            
และสุขภาพที่ด ี
- เด็กและเยาวชน            
มีขีดความสามารถ 
ศักยภาพที่ดีสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ตลาดแรงงาน 
 

กองการศึกษา 

27 เสริมสร้างทักษะผู้น ารุ่นเยาว ์ - เพื่อเสริมสรา้งทักษะ
ความเป็นผู้น ารุ่นเยาว์
แก่เด็กและเยาวชน  - 
เพื่อเสริมสร้างความเป็น
พลเมือง ที่ดีให้กับเด็ก
และเยาวชน 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
เสริมสร้างทักษะผู้น ารุ่นเยาว์
ให้กับคณะบริหารสภาเด็ก 
และเยาวชนเทศบาลฯ 

 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 คณะบริหารสภา
เด็กและเยาวชน 
มีภาวะผู้น าในการ
ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ และเป็น
พลเมืองที่ดี 
ของชุมชน 

1. คณะบริหารสภาเด็ก
และเยาวชน มีภาวะผู้น า
ในการพัฒนาเยาวชน
อย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีจิตส านึกในการเป็น
พลเมืองที่ดีในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

28 สร้างเสริมสุขภาพอนามยั
เจริญพันธุ ์

- เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ    
ทางเพศและให้ความรู้
เร่ืองอนามัยเจริญพันธุ ์
- เพื่อปอ้งกันการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
สร้างเสริมสุขภาพอนามยั
เจริญพันธุ์ให้กับเด็กและ
เยาวชน ในเขตพื้นที่ 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง 
ช่วงอาย ุ9-15 ป ี

 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน        
มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่อง
อนามัยเจริญพันธุ ์
และการตั้งครรภ์
ก่อน วัยอันควร 

- เด็กและเยาวชนมีสุข
ภาวะที่ดีในการดูแล
สุขภาพและการมี
เพศสัมพันธ์อยา่ง
ปลอดภัย 
- เด็กและเยาวชน 
สามารถป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

กองการศึกษา 

29 ส่งเสริมสุขภาพเด็ก           
และเยาวชน 

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
ความรู้พื้นฐานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
โดยการเล่นกีฬา ห่างไกล
อบายมขุ  

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชนเด็กและเยาวชน   
ในเขตพื้นที่เทศบาลต าบล
ขุนพัดเพ็ง ช่วงอายุ           
9-15 ป ี
 

- - 20,000 20,000 20,000 เด็กและเยาวชน 
สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้
อย่างถูกตอ้ง         
มีร่างกายที่แข็งแรง 

- เด็กและเยาวชนมีความรู้
พื้นฐานในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง 
- เด็กและเยาวชนเล่นกีฬา
อย่างสม่ าเสมอ  มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงไม่ยุ่งเกี่ยว          
กับอบายมุข 

กองการศึกษา 

30 ป้องกันเด็กจมน้ า เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
การเสียชีวิตจากการจมน้ า
ของเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขุนพัดเพ็ง 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ป้องกันเด็กจมน้ าเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขุนพัดเพ็ง 
 

 - 10,000 10,000 10,000 -ร้อ ยละขอ งเด็ ก
ป ฐ ม วั ย ไ ด้ รั บ
ค ว าม รู้ เบื้ อ งต้ น
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ช่วยเหลือตนเอง 
 

เด็กปฐมวัยได้รับได้รับ
ความรู้และรู้จักวิธปีฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขุนพัดเพ็ง 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.1 แผนงานการศึกษา 

-58- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

31 ส่งเสริมโภชนาการเด็ก เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
และเสริมสร้างสุขลักษณะ
นิสัยอันดีเกีย่วกับการบริโภค 
อาหารของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมโภชนาการเด็กเด็ก
เล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขุนพัดเพ็ง 
 

- - 10,000 10,000 10,000 -ร้อ ยละขอ งเด็ ก
ได้ รับ โภชนาการ
ครบถ้วน 
 

เด็กมีสุขภาพอนามัย
ที่ดีเหมาะสมตาม
เกณฑ ์
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขุนพัดเพ็ง 

32 ติดต้ังฉากกั้นห้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 

เพื่อกั้นห้องแบ่งชั้นเรียน
ออกเป็นสองห้องตามอายุ
ของเด็กเล็กช่วงชั้น 2 ปี 
และ 3  ปี ของเด็ก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง  
 

ติดต้ังฉากกั้นห้องเรียน          
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 

- 17,000 - - - - ห้องเรียนแบ่ง 
สองห้องส าหรับ
จัดการเรียนการ
สอนตามช่วงอาย ุ

เด็กได้เรียนรู้ตาม 
ช่วงชั้นอายุที่ได้แบ่ง
ห้องเรียนตรงตาม
หลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขุนพัดเพ็ง 

33 อบรมให้ความรู้การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
ตรวจคัดกรองเด็ก 

เพื่ อ ให้ ค รู ผู้ ดู แ ล เด็ ก        
และผู้ปกครองมีความรู้
ความสามารถในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขุนพัดเพ็ง 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ
อบรมให้ความรู้การปฐม
พยาบาล เบื้ อ งต้ นและ
ตรวจคัดกรองเด็ กของ 
ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก          
ขุนพัดเพ็ง 

- - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ90 
มีความรู้ความเข้าใจ 
การปฐมพยาบาล
และการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 

ครูผู้ดูแลเด็ก        
และผู้ปกครองมี
ความรู้ความสามารถ
ในการปฐมพยาบาล
และการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขุนพัดเพ็ง 

รวม 33  โครงการ - - 3,158,000 3,215,000 3,528,000 3,278,000 3,278,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้ตระหนัก 
และเห็นถึงความส าคัญ
ของพุทธศาสนา 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในพื้นที่ ทั้ง 13 ชุมชน                    
เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย           
ทั้ง 13 ชุมชน       
เข้าร่วมกิจกรรม  

ด าเนินกิจกรรมทาง
ศาสนาร่วมกันและ 
มีความศรัทธาในหลัก 
พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 
 
 

กองการศึกษา 

2 แข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ ์ เพื่อส่งเสรมิการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์เป็น
การสร้างสานสัมพันธ์ที่ดี
และสร้างความสามัคคี
ระหว่างชุมชน 
 

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์เทิดพระเกียรติฯ                  

150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

150,000 150,00
0 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่       
ไม่น้อยกวา่ 500 
คน เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรัก
ความสามัคคีระหวา่ง
ชุมชนและมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงขึ้น 

กองการศึกษา 

3 จัดการแข่งขันและเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ           

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
ให้เป็นที่แพร่หลายและ
เป็นการสร้างความสามัคคี
ให้กับผู้เข้าร่วมแข่งขัน  
ทุกคน 

จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
จัดกีฬาประเภทต่าง ๆ   
และส่งนักกีฬาเข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาตา่ง ๆ          
ที่จัดให้มีขึ้น  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70 มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
 

ก่อให้เกิดพัฒนา การกีฬา
และเกิดความรักความ
สามัคคีระหว่างองค์กร 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

-60- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 การแข่งขันกีฬาระหวา่ง 
อปท.ในเขตอ าเภออู่ทอง 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และสร้างความสามัคคี
ระหว่างท้องถิ่นในเขต
อ าเภออู่ทอง 
 
 

ลูกจ้าง พนกังานเทศบาล 
สมาชิกสภา ผู้บริหารทอ้งถิ่น 
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการดังกล่าว  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม      
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
85 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ผ่านกิจกรรมร่วมกัน 
เกิดความสามัคคี 
ระหว่างองค์กร 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

5 การฝึกทักษะฟุตบอล
เยาวชนอคาเดมี่ขุนพัดเพ็ง 

เพื่อพัฒนาทักษะการเล่น
กีฬาฟุตบอลและการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 

จัดกิจกรรมฝึกทกัษะฟุตบอล
เยาวชน อคาเดมี่ขุนพัดเพ็ง 
จ านวนกลุ่มเป้าหมาย                 
ไม่น้อยกวา่ 25 คน 
 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เด็กและเยาวชน           
ไม่น้อยกว่า 25 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
และศักยภาพการเล่น 
กีฬาฟุตบอลในระดับ           
ที่สูงขึ้น 
 
 
 

กองการศึกษา 

6 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม           
การท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 
กิจกรรมการทอ่งเที่ยวของ
อ าเภออู่ทองและจังหวัด
สุพรรณบุรี  

สนับสุนนกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียวของอ าเภอ               
อู่ทองและจังหวัดสุพรรณบุรี                  
ที่จัดให้มีขึ้น 
 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ในพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
100 คน 

แหล่งท่องเที่ยวเกิดการ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
เศรษฐกิจชุมชนที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
    3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ บริเวณ
ส านักงานเทศบาล 

เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้
ประชาชนได้ออกก าลังกาย 
ตลอดจนการใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ขนาดลานกว้าง 24 เมตร 
ยาว 28 เมตร พรอ้มถมดิน 
สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 4 ปี) 
    

315,000 - 350,000 350,000 350,000 ลานกีฬามาตรฐาน  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา/
กองช่าง 

 

8 ถมดินปรับระดับสนาม
ฟุตบอลเทศบาล 

เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล 
หน้าเทศบาลให้ได้มาตรฐาน 
และเป็นการรองรับการ
จัดการแข่งขันกีฬารายการ 
ต่างๆ ในระดับท้องถิ่น 
 

ถมดินปรับระดับสนาม
ฟุตบอลเทศบาล ขนาด
สนามกวา้ง 68 เมตร           
ยาว 100 เมตร               
จ านวน  1  สนาม 

- - 500,000.- - - สนามฟุตบอล
มาตรฐาน          
จ านวน 1 แห่ง 

สนามฟุตบอลเทศบาล          
ที่ได้มาตรฐานและรองรับ
การจัดการแข่งขันกีฬา
รายการตา่งๆ ในระดับ
ท้องถิ่นต่อไป 

กองการศึกษา 

9 อุดหนุนศูนย์กีฬา       
ต าบลสระยายโสม  

เพื่อด าเนินโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการ
กีฬาตามความต้องการ
และเหมาะสมของ        
ภาคประชาชนในพื้นที ่
 

สนับสนุนงบประมาณการ
ด าเนินงานของศูนย์กีฬา    
ต าบลสระยายโสม 1 ศูนย์ 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กฎ ระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ศูนย์กีฬามาตรฐาน  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
และห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 635,000 390,000 1,240,000 740,000 740,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสรมิให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรฯี    
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวฯ ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาฯ ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีฯ  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
  3.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และ               
พระบรมวงศานุวงศ์     

เพื่ อ ให้ประชาชนแสดง 
ออกถึงความจงรักภักดี
และส านึ ก ในพ ระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรต ิ                 
ในพื้นที่/ส านักงานเทศบาล  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมฯ          
ไม่น้อยกวา่ 500 คน 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสดงออกถึงความจงรัก 
ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานวุงศ์
ทุกพระองค์  

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 1  โครงการ - - 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน  
  4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

สร้างเสริมและสนับสนุนการ
ดูแลสุขภาพ 

เพื่อการคัดกรองภาวะ
ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน และกลุ่ม
เส่ียงให้ปฏิบัติตนที่
ถูกต้อง 
 

กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ 
การดูแลและการปฏบิัติตัว
ถูกต้องอยู่ได้อยา่งปกติสุข 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชนทั้ง          
13 ชุมชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ              
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนไม่เจ็บ 
ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงและเบาหวาน 

กองสาธารณสุข 

2 
 
 

 

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการ 
และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
และผู้ป่วยเร้ือรังได้รับ
การดูแลด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแล
จากอาสาสมัครฯ ต่อเนื่อง 
เหมาะสม ทั้ง 13 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มเป้าหมาย        
ทั้ง 13 ชุมชน 
ได้รับการดูแล
สุขภาพที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร  
และผู้ป่วยเร้ือรัง 
ได้รับการดูแล       
ด้านสุขภาพ 

กองสาธารณสุข 

3 อสม.จิ๋ว “เยาวชนจิตอาสา 
พัฒนาสุขภาพ” 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้
ใน ก า ร ใช้ ย า ส า มั ญ
ประจ าบ้าน การป้องกัน
โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก             
และโรคต่าง ๆ  

จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ       
อสม.จิ๋ว “เยาวชนจิตอาสา 
พัฒนาสุขภาพ”ให้กับเด็ก       
และเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง          
7-15 ป ี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 กลุ่มเป้าหมาย        
ได้รับความรู้ 
ทักษะ และ
กระบวนการ       
มีส่วนร่วม 
 
 

เด็กและเยาวชน       
มีความรู้ในการใช้       
ยาสามัญประจ าบา้น 
การป้องกันโรค         
ไข้เลือดออกและโรค
ต่างๆ 

กองสาธารณสุข  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน   
  4.1 แผนงานสาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 รณรงค์ป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ  

เพื่อป้องกันและควบคุม 
การเกิดโรคติดต่อทั่วไป     
เช่ น  โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า              
โรคไข้ เลือดออกและ
ไข้หวัดนก เป็นต้น 

รณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติ ดต่ อครอบคลุมพื้ น ที่ 
จ านวน 13 ชุมชน 

70,000 70,000 75,000 75,000 75,000 คุณภาพชีวิต  
ประชาชน                  
ในพื้นที่ดีขึ้น  

ไม่เกิดการระบาด 
ของโรคติดต่อ        
ในพื้นที่/ลดลง 

กองสาธารณสุข 

5 ติดต้ังตู้น้ าดื่ม/ถังน้ าพลาสติก                                                                                                                                                                                                                                                                                 เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ดื่มที่สะอาด ปลอดภัย
ได้มาตรฐานและภาชนะ
กักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ติดต้ังตู้น้ าดื่ม/ถังน้ าพลาสติก 
ให้กับชุมชนที่มีปัญหา            
ขาดแคลนน้ า  

- - 100,000 100,000 100,000 ตู้น้ าดื่ม/ถังน้ า
พลาสติก                    
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีน้ าดื่ม     
ที่สะอาดปลอดภัย
และมีภาชนะกักเก็บ
น้ าที่เพียงพอ 

กองสาธารณสุขฯ 

6 โครงการพระราชด าริ                
ด้านสาธารณสุข  

เพื่อสร้างกระบวนการ 
มีส่ วนร่วมและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนใน
การจัดระบบสุขภาพ 
ตนเอง 
 
 

ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริ             
ด้านสาธารณสุข รายละเอยีด
โครงการเป็นไปตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.5/ว 1745  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

240,0
00 

240,0
00 

260,00
0 

260,00
0 

260,0
00 

จ านวนครัวเรือน 
ร้อยละ 70        
มีการจัดระบบ 
สุขภาพตนเอง   
ที่ดีขึ้น  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในการ
จั ด ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ 
ตนเอง 
 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 6  โครงการ - - 420,0
00 

420,0
00 

545,00
0 

545,00
0 

545,0
00 

- - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน  
      4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ลานความคิดผู้สูงอายุและผู้พิการ           เพื่อส่งเสริมความคิด
ผู้สูงอายุและผู้พกิาร                        
สู่ขบวนการพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดโครงการ/กิจกรรมเวทีแสดง
ความคิดเห็นของผู้สูงอายุและ
ผู้พิการในพื้นที ่

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเป้าหมาย       
ไม่น้อยกวา่         
ร้อยละ 90          
เข้าร่วมกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมายมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้             
ซ่ึงกันและกัน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน  
       4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

จัดท าสวนสาธารณะ/     
ติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย                      

เพื่อให้ประชาชน             
ในพื้นที่ได้มีสถานที่ 
ออกก าลังกายและ
ประชาชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน ์

- จัดท าสวนสาธารณะ    
ชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 
จ านวน 1 แห่ง 
- ปรับปรุงสถานที่พร้อมติดต้ัง
เครื่องออกก าลังกาย             
ชุมชน บ่อปั้นพัฒนา หมู่ที ่2
และชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา 
หมู่ที่ 10 

- - 100,00
0 

100,00
0 

100,0
00 

ร้อยละ 70 
สุขภาพ/คุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
ในพื้นที่ดีขึ้น 
 
 
 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่ า งก ายที่ แ ข็ งแ รง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 

2 
 
 

 
 

ครอบครัวอบอุ่นเยาวชนเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เยาวชนและครอบครัว 
มีภาวะผู้น าครอบครัว
เกิดความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมให้กบัสถาบัน
ครอบครัว/เยาวชน ในพื้นที่  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สถาบันครอบครัว  
/เยาวชนไม่น้อย
กว่า 100 คน  
มีคุณภาพชีวิต  
ที่ดีขึ้น 

เกิดความเข้มแข็ง 
สามารถเป็นแกนน า 
ในการพัฒนาชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ แ ล ะ
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ผู้สูงอายุให้ เห็นคุณค่า
ของตนเองต่อสังคม 
 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับผู้สูงอายุ  

20,000 100,00
0 

100,000 100,000 100,00
0 

ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90                 
มีคุณภาพชีวิต                          
ที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี
สามารถช่ วย เหลื อ 
สังคมได้เป็นอย่างดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน  
       4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 ส่งเสริมผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะ
ยั่งยืน 
 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุข
ภาวะ ด้านรา่งกาย 
จิตใจ สังคม และจิต
วิญญาณที่ดี 

สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับชมรมผู้สูงอาย ุ
เพื่อด าเนินกิจกรรม 
ของชมรมฯ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90         
มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

สุขภาวะด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ 
ของผู้สูงอายุดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

5 พัฒนาเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวภายใต้หลกัสูตร   
นักถักทอชุมชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชน             
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์  ต่อตนเอง 
ครอบครัว             
และสังคม 

จัดกิจกรรม/โครงงาน 
เพื่อเกิดการพัฒนา 
ตามความต้องการ 
ของเด็กและเยาวชน        

- - 10,000 10,000 10,000 เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 100 คน                
เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านทัศนคติ ความรู้
และทักษะที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา/กอง
สวัสดิการสังคม 

6 จัดตั้งศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อให้เยาวชนมีสถานที่
แสดงออกเป็นแหล่ง
เรียนรู้ร่วมกัน 

จัดกิจกรรม/โครงงานตาม
มาตรฐานและความต้องการ
ของเยาวชนในพื้นที ่

- - 100,000 100,000 100,00
0 

เด็กและเยาวชน       
ในพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 100 คน 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ภาวะผู้น า ความรู้
ความสามารถ 
ของเยาวชน                       
ในอนาคตที่ดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 ศูนย์เรียนรู้/ห้องสมุดชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในชุมชน ยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน          
ในพื้นที่ 

จัดท าโครงการศูนย์เรียนรู ้
/ห้องสมุดประชาชน 
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็ง
พัฒนา หมู่ที ่5 /ชุมชนจันทร์
กระจ่างฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 7 
 

50,000 - 50,000 - - ประชาชนใน
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

ประชาชนในพื้นที ่
มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชนยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กองการศึกษา/ 
กองสวัสดิการ

สังคม 

รวม 7  โครงการ - - 140,000 170,000 430,000 380,000 380,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา งานสาธารณสุขและยกระดับคณุภาพชีวติของประชาชน  
  4.4 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564(บาท) 2565
(บาท) 

1 กองทุนสุขภาพต าบล 
 
 
 
 
- สมทบกองทุนสุขภาพต าบล 

เพื่อส่งเสริมประชาชน 
กลุ่มต่าง ๆ เข้าถึง 
บริการสาธารณะ                   
ได้อย่างทั่วถึง   
 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล  (สปสช.) 
 
 
 
เงินสมทบเทศบาล                   
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 

250,000 
 
 

 
 
 
150,000 

250,000 
 
 
 

 
 
150,000 

250,000 
 

 
 
 

 
150,000 

250,000 
 

 
 
 
 

150,000 

250,000 
 

 
 
 
 

150,000 

ร้อยละ 90  
ของประชาชน 
ในพื้นที่เข้าถึง
บริการ 

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ 
ด้านสาธารณสุข            
อย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข 

2 สงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้พิการ
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
ตามระเบียบฯ  

1,152,000 1,152,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000 คุณภาพชีวิต 
ผู้พิการดีขึ้น 

ผู้พิการได้รับการ 
ดูแลช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ป่วย
เอดส์อยู่ในสังคมอย่าง       
มีความสุข 

จัดสรรเบีย้ยังชีพผู้ปว่ยเอดส์  
ตามระเบียบฯ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 คุณภาพชีวิต 
ผู้ป่วยดีขึ้น 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 
การดูแลช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุ เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

จัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
(ระบบขั้นบันได) 
ตามระเบียบฯ 
 

5,900,000 5,900,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 คุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุดีขึ้น 

ผู้สูงอายุทุกคนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 4  โครงการ - - 7,542,000 7,542,000 7,650,000 7,650,000 7,650,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล     
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 
  5.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

จัดงานสืบสานประเพณี        
วันสงกรานต์และวันลอยกระทง                

เพื่อเป็นการสืบสาน 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณไีทย  

เยาวชน ประชาชน               
และผู้สูงอายุในเขตเทศบาล 
เข้าร่วมกิจกรรม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 
900 คน 

ผู้ เข้ า ร่ วมกิ จ ก รรม        
มี ส่ ว น ร่ ว ม ง า น         
สื บ ส า น ป ร ะ เพ ณี
ส าคัญของไทย 

กองการศึกษา 

2 
 
 

 

ส่งเสริมและอนุรักษ์                    
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

เพื่ อ เป็ นก ารสื บสาน         
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น                
ให้คงอยู่สืบต่อไป 
 

จัดกิจกรรมตามโครงการ 
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้น 

20,000 - 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 
150 คน 

ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ งถิ่ น                
ในชุมชน ได้ รับ การ
อนุ รักษ์  /ถ่ ายทอด  
ให้คนรุ่นหลัง 

กองการศึกษา 

3 ส่งเสริมการเรียนรู้ดนตรีไทย
สากล และศิลปวัฒนธรรมไทย 

เพื่ อ เป็ นก ารอนุ รักษ์
ดนตรี ไทยสากลและ
ศิลปวัฒนธรรมไทยใน
ชุมชนให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรม/โครงงาน           
การเรียนรู้ดนตรีไทยสากล           
และศิลปวัฒนธรรมไทย            
ให้กับเยาวชน หมู่ที ่5              
บ้านโป่ง (ทั้ง 2 ชุมชน) 

- - - 10,000 10,000 เยาวชนในพื้นที ่         
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 60 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ดนตรีไทยสากลและ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
ได้ รับ การอนุ รักษ์ /
ถ่ ายท อด ให้ คน รุ่ น
หลังสืบต่อไป 

กองการศึกษา 

4 สนับสนุนการจัดงาน 
ประเพณีส าคัญต่างๆ 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์            
สืบสานขนบธรรมเนียม 
ประเพณสีงกรานต์             
และแห่เทียนพรรษา  

สนับสนุนงบประมาณ             
การจัดงาน “เย็นทัว่หล้า 
มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” 
และ“ประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี”  

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชน          
ในพื้นที่เข้า 
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ 
100 คน 

ผู้ เข้ า ร่ วมกิ จ ก รรม        
มี ส่ ว น ร่ ว ม ง า น         
สื บ ส า น ป ร ะ เพ ณี
ส าคัญของไทย 
ให้คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษา 

รวม 4  โครงการ - - 250,000 230,000 250,000 260,000 260,000 - -  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติดและรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
         6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ยพลเรือน 
(อปพร.) 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.     
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จั ด ท า โค ร งก า ร ฝึ ก อ บ รม
ทบทวน ให้แก่ อปพร.เทศบาล
ต าบลขุนพัดเพ็ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.จ านวน    
ไม่น้อยกวา่ 50 คน 

อปพร.สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 
 
 

 

ฝึกอบรมการปอ้งกัน                
และระงับอัคคีภัย 

เพื่ อ ให้ ป ระชาชน ใน
พื้ น ที่ มี ค ว าม รู้ ค ว าม
เข้าใจในการดับเพลิง
เบือ้งต้น 

จัดฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยให้กับประชาชน
ในพื้นที่   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 50 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบั
การป้องกันอัคคีภยั
เบื้องต้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน          
ในการป้องกันและบรรเทา     
สาธารณภัยด้านจราจร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ ในการปอ้งกัน
และบรรเทา สาธารณ
ภัยด้านจราจรเบื้องต้น 

จัดท าโครงการฝึกอบรมด้าน
การจราจรให้กับประชาชน    
ในพื้นที่   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า
โครงการไม่น้อย
กว่า 100 คน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยดา้นการ 
จราจรเพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

4 อบรมให้ความรู้อาสาป้องกัน
อาชญากรรม 

เพื่อให้ประชาชนได้มี
ความรู้และตระหนกัถึง
ปัญหาและความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตามโครงการอบรมให้ความรู้
อาสาป้องกันอาชญากรรม
ภายใต้ความร่วมมือของเทศบาล
ต าบลขุนพัดเพ็งและสถานี
ต ารวจภูธรสระยายโสม 

- - 50,000 50,000 50,000 อาชญากรรม       
ในพื้นที่ลดลง 

ประชาชนได้มีความรู้
และตระหนักถึง
ปัญหาและความ
สูญเสียในชีวิต           
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่และ
สงกรานต์ 

เพื่ อป้องกันและแก้ ไข 
ปัญ หาอุบัติ เหตุ ให้ กับ 
ป ร ะ ช า ช น ที่ สั ญ จ ร        
ไป -มา ในช่วงเทศกาล                
ปีใหม่และสงกรานต์ 

ตั้ ง จุ ด พั ก ร ถ เพื่ อ บ ริ ก า ร
ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ลดลง 

อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ลดลง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 5  โครงการ - - 180,000 180,000 230,000 230,000 230,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ซ่ อ ม แ ซ ม /ติ ด ตั้ ง ไฟ ฟ้ า
ส า ธ ารณ ะ /สั ญ ญ าณ ไฟ
กระพริบ/กระจกสะท้อนแสง 
บริเวณจุดแยก/จุดเสี่ยง           

เพื่อให้ประชาชน         
เกิดความปลอดภยั               
ในการเดินทางสัญจร 
เวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
/สัญญาณไฟกระพริบ/ กระจก
สะท้อนแสง บริ เวณจุดแยก/         
จุดเสี่ยงอันตรายครอบคลุมพื้นที่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความปลอดภัย  
ของประชาชนใน
พื้นที่ดีขึ้น 

ความ ป ลอดภั ย ใน
ชี วิ ตและทรัพ ย์ สิ น
ของประชาชน ดีขึ้น 

กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

-72- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ป้องกันปัญหายาเสพติด                 
ในสถานศึกษา  

เพื่อป้องกันและลด
ปัญหายาเสพติด           
ในสถานศึกษา 

จัดกิจกรรมโครงงาน/            
การเรียนการสอนเกีย่วกับ 
การป้องกันปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 
ไม่น้อยกวา่ 50 คน  
เข้าร่วมโครงการ 

ปัญหายาเสพติด              
ในสถานศึกษา 
ลดลง/หมดไป 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน         
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามนโยบายภาครัฐ 

เพื่อป้องกันปัญหา         
ยาเสพติดในชุมชน           
ตามนโยบายภาครัฐ 

ส่งเสริมและสนับสนุน 
การป้องกันปัญหายาเสพติด           
ในพื้นที่ 13 ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปัญหายาเสพติด  
ในพื้นที่ 13 ชุมชน 
ลดลง 

ปัญหายาเสพติด                  
ในพื้นที่ลดลง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

3 ลานดนตรีเยาวชน 
ต้านยาเสพติด 

เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดและส่งเสริม
การใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน ์

สนับสนุนการเล่นดนตรี          
กลุ่มเยาวชนในพื้นที ่        

30,000 - 30,000 - - เยาวชนในพื้นที ่ 
จ านวน 13 ชุมชน 

เยาวชนมีพื้นที่
แสดงออกและ 
รู้จักใช้เวลาวา่ง 
ให้เกิดประโยชน ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด           
ตามนโยบายภาครัฐ  

สนับสนุนงบประมาณ            
ศูนย์อ านวยการป้องกัน      
และปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดสุพรรณบุรี  

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่ 13 ชุมชน  
ลดลง 

ปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรีลดลง 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

5 ป้องกันและบรรเทาความ       
เดือดร้อนของประชาชน           
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ             
และอุบัติภัย 

เพื่อบรรเทาความ   
เดือดร้อนของประชาชน             
ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ
และอุบัติภยัในพื้นที่     

ด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภยั ภยัแล้ง            
ภัยหนาว อัคคีภัย เป็นต้น  

- - 50,000 50,000 50,000 ผู้ประสบภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ 
100% 

ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
และอุบัติภยัได้รับ
ความช่วยเหลือและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 5  โครงการ - - 170,000 140,000 220,000 190,000 190,000 - - - 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ส ารวจความพึงพอใจประชาชน
ในพื้นที่ต่อการให้บริการของ
เทศบาล 

เพื่อรับทราบความคิดเหน็ 
ของประชาชนในการ
ให้บริการ/ติดต่อราชการ 

ส ารวจความพึงพอใจ 
ของประชาชนต่อการ 
ให้บริการของเทศบาล 
ภายในพื้นที ่

20,00
0 

20,00
0 

20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ในพื้นที่  
ทั้ง 13 ชุมชน 

การให้บริการ        
ของเจ้าหน้าที ่         
มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

2 
 

เทศบาลเคลื่อนที่บริการ
ประชาชน 

เพื่อรับทราบปัญหา 
และให้บริการสาธารณะ            
ด้านต่าง  ๆที่เป็นประโยชน์ 
แก่ประชาชน 

จัดหน่วยงานเทศบาล             
เคลื่อนที่บริการประชาชน 
เช่น การรับช าระภาษอีากร 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น 

20,00
0 

20,00
0 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
พื้นที่ จ านวน 
13 ชุมชน 

ประชาชนได้รับ 
ความพึงพอใจ            
ในการรับบริการ        
ของเทศบาลยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล 

เพื่อบูรณะปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคาร
ส านักงานเทศบาล             
และเป็นการรองรับ  
การขยายตวัของ 
องค์กรในอนาคต  
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม
ภายในและภายนอกอาคาร      
ส านักงานเทศบาล  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส านักงาน
เทศบาล  
ที่ได้มาตรฐาน  

การให้บริการ
สาธารณะด้านตา่งๆ 
ขององค์กรที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 
/กองช่าง 

4 ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
อาคารส านักงานเทศบาล 

เพื่ออ านายความสะดวก
ในการใหบ้รกิารประชาชน 
และสถานที่การจอดรถ
ของผู้มาติดต่อราชการ 
 

ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณ
อาคารส านักงาน ขนาดกว้าง 
5 เมตร ความยาว 45 เมตร 
พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

- - 500,000 - - โรงจอดรถ                 
ที่ได้มาตรฐาน  

ประชาชนได้รับ
บริการด้านสถานที่
จอดรถสะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

5 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน              
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ                     
ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ                    
และพนักงานเทศบาล  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ                  
ในการท างานและ    
บูรณาการร่วมกัน       
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
และพนักงาน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้เข้าร่วม
โครงการ         
ไม่น้อยกวา่ 
60 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ        
มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ดขีึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

6 จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน/  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ       
การจัดเก็บรายได้             
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดท าโครงการส ารวจข้อมูล
จัดท าแผนที่ภาษีครอบคลุม          
ทั้ง 13 ชุมชน 

50,000 600,000 600,000 100,000 100,000 ผลสัมฤทธิ์การ
จัดเก็บรายได ้
ดีขึ้น 

ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได ้
เทศบาลเพิ่มขึ้น 

กองคลัง 

7 ติดต้ังระบบเสียงตามสาย         
/หอกระจายขา่ว  

เพื่อให้ประชาชนพื้นที ่           
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

ติดต้ังระบบเสียงตามสายแบบ
ไร้สาย/เครื่องรับส่งสัญญาณ
แบบไร้สาย/หอกระจายขา่ว 
ครอบคลุมพื้นที่ 13 ชุมชน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ข่าวสารทัว่ถึง          
พื้นที่ 13 ชุมชน 

ประชาชนในพื้นที่  
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึงและ 
ทันต่อเหตุการณ์ 

ส านักปลัด 
เทศบาล/กอง

ช่าง 

8 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าว   

เพื่อให้ประชาชนพื้นที่            
ได้ รับ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร
อย่างทั่วถึงและชัดเจน 

ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย/หอกระจายขา่ว
ให้ใช้ได้ ครอบคลุมพื้นที่ 
13 ชุมชน   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระบบเสียง
ตามสาย 
/หอกระจายขา่ว             
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชนในพื้นที่  
ได้รบัข้อมูลข่าวสาร 
อย่างทั่วถึงและชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 
เทศบาล/กอง

ช่าง 

9 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์  

เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง           
ให้ประชาชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมตอ่กระบวนการ 
บริหารงานของเทศบาล 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
กว้าง 20 เมตร ยาว  24 เมตร 
บริเวณส านักงานเทศบาล  
จ านวน 1 แห่ง 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

- - 500,000 500,000 - อาคารฯ 
มาตรฐาน  
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนมีสถานที ่       
ในการจัดกรรมด้าน 
การบริการสาธารณะ         
ของเทศบาล 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดา้นการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
ข้อมูลข่าวสาร 

เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 

จัดท าสื่อเผยแพร่ประชา 
สัมพันธ์ข้อมูลขา่วสาร                
เช่น วารสารและแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ ์เป็นต้น  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
ในพื้นที่ 
ทั้ง 13 ชุมชน 

ประชาชนได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร              
อย่างทั่วถึง 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

11 ติดต้ังตู้ควบคุมระบบเสียง
ตามสาย ชุมชนขุนพัดเพ็ง
สามัคคี หมู่ที่ 3 

เพื่ อ ใช้ ใน ก า รค ว บ คุ ม
ระบบการประชาสัมพันธ์
เสี ย งตามสายในชุมชน        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ติดต้ังตู้ควบคุมระบบเสียง
ตามสายบริเวณบา้นนาง
บุญธินา น้ าใจดี พร้อม
ติดต้ังตู้ล าโพง 1 จุด   
ช่วงบริเวณสะพานทางเข้า
ม.ราชภัฏบา้นสมเด็จฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 ตู้ควบคุมระบบ
เสียงมาตรฐาน 
จ านวน 1 ชุด 

ประชาชนได้รับ 
ข้อมูลข่าวสาร              
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

12 ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต                
ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
ได้รับข้อมูลข่าวสารจาก
ข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่านสัญญาณ Wifi 

ติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ต                
บริเวณโรงเรียนวัดใหม่
ปทุมสูตร จ านวน 1 จุด 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

- - 20,000 20,000 20,000 ระบบ
อินเทอร์เน็ต 
จ านวน 1 จุด                 

ประชาชนในพื้นที่  
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
จากระบบอินเตอร์เน็ต 
ผ่านสัญญาณ Wifi ทั่วถึง 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

13 บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ 
ร่ ว ม ใน ก า รช่ ว ย เห ลื อ
ประชาชนด้านสาธารณภัย 
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต การป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อ  

สนับสนุนงบประมาณ                            
ให้กับอปท.ในเขตอ าเภอ 
อู่ทอง ที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด าเนินงานตามโครงการฯ 

- 15,000 
 
 
 
 
 
 

15,000 15,000 15,000 ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน 
ที่เป็นมาตรฐาน      
จ านวน 1 แห่ง 

ประชาชนในพื้นที่   
ได้รับความช่วยเหลือ 
บรรเทาสาธารณะใน
ด้านต่าง ๆ คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 
เทศบาล 

รวม 13  โครงการ - - 1,740,000 2,305,000 3,375,000 2,375,000 1,875,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  7.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

-76- 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน        
เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับ 
คกก.ชุมชน ผู้น าชุมชน  
ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มสตรีและ
กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ                  
การปฏิบัติงานและ 
การบูรณาการร่วมกัน
อย่างมีประสิทธภิาพ 

จัดท าโครงการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงานใหก้ับกลุ่ม 
เป้าหมาย  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 150 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ส่งเสริมและสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วม   
ของประชาชน 
 
 

ให้ประชาชนไดร้่วมคิด
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมติดตามและร่วมรับ
ประโยชน์จากการบริหาร 
งานของเทศบาล 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วม เช่น                
การจัดท าแผนชุมชน/ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนในพื้นท่ี  
จ านวน 13 ชุมชน 

ประชาชนเข้ามา       
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผลประโยชน์ 
อย่างแท้จริง 

ส านักปลัด 
เทศบาล/ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที ่4 

เพื่อให้บริการประชาชน 
ได้ใช้ด าเนินกิจกรรม 
และเป็นที่พักผ่อนอาศัย 
ช่วงฤดูเพาะปลูกข้าว 
 

อาคารอเนกประสงค์ 
กว้าง 3.00 X 4.00 เมตร  
จ านวน 1 หลัง 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี)   

- - - 50,000 50,000 อาคารอเนกประสงค์ 
มาตรฐาน  1 หลัง 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ในการ
ด าเนินกิจกรรมและ
เป็นท่ีพักผ่อนอาศัย
ช่วงฤดูเพาะปลูกข้าว
สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 630,000 630,000 630,000 680,000 680,000 - - - 

แบบ ผ. 02 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล   
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ในพื้นที่เขตเทศบาล  

เพื่อให้สภาพแวดล้อม          
ดูสวยงาม สะอาด 
และเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยยิ่งขึ้น 

พื้นที่ส าคัญในชุมชน 
ถนน คูคลอง สวนสาธารณะ            
สระน้ าฯ จ านวน 13 ชุมชน  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สภาพแวดล้อม 
และภูมิทัศน์ที่ดี
และสวยงามขึ้น 

สถานที่ส าคัญ             
ในชุมชนสะอาด 
และสวยงามยิ่งขึ้น 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

2 อาสาสมัครท้องถิ่น          
รักษ์โลก ลดขยะ ลดโรค              
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพื่อแก้ไขปัญหา/ลด
ปริมาณขยะมูลฝอย           
ในพื้นที่ 

จัดท าโครงการอาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก ลดขยะ   
ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

- - 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัครในพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 50 คน 

การจัดการปริมาณ          
ขยะมูลฝอยในพื้นที่           
มีประสิทธิภาพ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3 การคัดแยกขยะ                 
ในครัวเรือน/จัดหาถังขยะ 

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า 
ขยะและแก้ไขปัญหาขยะ
มูลฝอยในชุมชน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
คัดแยกขยะครัวเรือนให้กับ
ตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่/
จัดหาถังขยะครัวเรือน  

30,000 30,000 500,000 500,000 500,000 ตัวแทนครัวเรือน             
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เข้าร่วมโครงการ 

ตัวแทนครัวเรือน             
มีความรู้ในการคัดแยก
ขยะมีรายได้เพิ่ม/ 
ปัญหาขยะมูลฝอย 
ในพื้นที่ลดลง  

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4 จัดซื้อเตาเผาขยะชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ        
มูลฝอยและลดปริมาณ
ขยะตกค้าง 

จัดหาเตาเผาขยะมูลฝอย                   
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 เตา 

- - 400,000 400,000 400,000 เตาเผาขยะ 
ที่ได้มาตรฐาน 
จ านวน 1 เตา 

ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ในการก าจัดขยะ
มูลฝอยอยา่งเหมาะสม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

5 จัดท าปุ๋ยหมักและน้ าหมกั
ชีวภาพจากขยะเปยีก
ครัวเรือน /จัดหา 
ถังขยะเปียก 

เพื่อน าขยะเปียกครัวเรือน
มาใช้ประโยชนแ์ละแก้ไข
ปัญหาขยะเปยีกในครวัเรือน 

- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการจัดท าปุ๋ยหมักและ
น้ าหมักชวีภาพให้กับตวัแทน
ครัวเรือนในพื้นที่/จัดหา 
ถังขยะเปียก 

- 100,000 600,000 600,000 600,000 ตัวแทนครัวเรือน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 เขา้ร่วมโครงการ 

ตัวแทนครัวเรือน          
มีความรู้ในการท าปุย๋
หมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ/ปัญหา 
ขยะเปียกลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 5  โครงการ - - 180,000 280,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 - - - 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล   
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
       8.2 แผนงานการเกษตร 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 ส่งเสริมการท าปุ๋ยหมัก       
จากวัชพืช 
 

เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ย
คุณภาพดี ราคาถูก จาก 
วัสดุทรัพยากรธรรมชาติ 

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก                 
จากวัชพืชจากเกษตรกร 
จ านวน 13 ชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 เกษตรกรในพื้นที่     
ทั้ง 13 ชุมชน 
 

เกษตรกรมีปุ๋ยหมกัจาก
วัชพืชไว้ใช้เพื่อการเกษตร           
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 ส่งเสริมการด าเนินงาน   
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ 
ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติเป็นแหล่ง 
เรียนรู้การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติของชุมชน 

พัฒนาฐานเรียนรู้ 
ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ        
จ านวน  1  แห่ง                            

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์กสิกรรม
ธรรมชาติที่ได้
มาตรฐานยิ่งขึ้น 

แหล่งเรียนรู้ชุมชนมีพร้อม
ในการให้บริการที่ได้
มาตรฐาน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 ขุดสระน้ าเพื่อท าการเกษตร เพื่อกักเก็บน้ าฝนไว้ใช ้
ท าการเกษตรในพื้นที ่
 

ขุดสระกักเก็บน้ า 
ครอบคลุมพื้นที่ 13 ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรในพื้นที่          
ทั้ง 13 ชุมชน 
 

ประชาชนในพื้นที ่
มีแหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ
ไว้ใชเ้พื่อท าการเกษตร            
ตลอดทั้งปี 

กองช่าง 

4 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

- เพื่อเป็นการเฉลิม          
พระเกียรตเินื่องในโอกาส
พิธีบรมราชาภิเษก    
รัชกาลที่ 10 และเป็น 
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ
บริเวณเส้นทางสาธารณะ
ต่าง ๆ ในพื้นที ่
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนต้นไม้           
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เจริญเติบโตสวยงาม 
 

ประชาชนในพื้นที่เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วม/
จิตอาสาในการเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิม          
พระเกียรตฯิ 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

รวม 4  โครงการ - - 130,000 230,000 230,000 230,000 230,000 - - - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี 
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายที่ 1 จากพื้นที่หมู่ที่ 3              
ถึงถนนลาดยางเข้าวัดนันทวัน           
ต.สระพังลาน กวา้ง 7 เมตร 
ระยะทาง 1,315 เมตร 
สายที่ 2 จากบริเวณที่นา          
นางพาน แซ่ลู้ ถึงเขตติดต่อ              
ต.สระพังลาน กวา้ง 7 เมตร 
ระยะทาง  2,500 เมตร 
 

2,000,000 
 
 
 
 

 
 
 

(สายที่ 1) 

2,000,000 
 
 
 
 

 
 
 

(สายที่ 1) 

2,000,000 
 
 
 

 
 
 
 

(สายที่ 1) 

4,000,000 
 
 
 
 
 
 

 
(สายที่ 2) 

4,000,000 
 
 
 
 

 
 
 

(สายที่ 2) 

ถนนลาดยาง           
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

2 เสริมถนนดินยกระดับ          
ชุมชน หมู่ที่ 3,4 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายจากพื้นที่หมู่ที ่3,4            
ถึงเขตติดต่อต าบลบ้านดอน    
ผิวจราจร กวา้ง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 1,725 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดิน
มาตรฐาน 
จ านวน 1 สาย 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง     
หรือถนนคสล. ชุมชน            
ขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที ่4            

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านโซ่ง-เขตติดต่อต าบล 
สระพังลาน ผิวจราจรกวา้ง      
7 เมตร ระยะทาง 4,200 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

4,000,000 4,000,000 - - - ถนนลาดยาง           
หรือถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-80- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

4 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หรือถนน คสล. ชุมชน
ดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที ่1  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายที่ 1 ชว่งบริเวณบ้านนางฮวย 
หอมสุวรรณ ถึงถนนลาดยายสาย          
สระยายโสม-บ่อปั้น กวา้ง 5 เมตร 
ระยะทาง 420 เมตร 
สายที่ 2 ชว่งบริเวณอาคาร
อเนกประสงค์ (สระตาเคลือบ)    
ถึงถนนลาดยางทางเข้าวัดนันทวัน 
กวา้ง 7 เมตร ระยะทาง 1,350 เมตร 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

1,300,000 
 
 
 
 
 

 
 

(สายที่ 1) 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 2) 

3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 

(สายที่ 2) 

ถนนลาดยาง 
หรือถนน คสล. 
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง          
หรือถนนคสล. ชุมชน          
บ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณบ้านนางนภา แพงราษฎร์ 
ถึงบ้านนายหลอม พวงมา 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
ประมาณ 500 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

- - 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ถนนลาดยาง 
หรือถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนนลาดยาง        
หรือถนนคสล.         
ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็ง
พัฒนา หมู่ที ่5  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณบ้านนางเล่ือน ศรีภุมมา 
ถึงคันคลองส่งน้ าบริเวณบ้าน    
นายหน ูแซ่ตัน  กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางประมาณ 1,850 เมตร   
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 

- - 3,500,0
00 

3,500,0
00 

3,500,0
00 

ถนนลาดยาง 
หรือถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-81- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

7 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง                 
หรือถนนคสล. ชุมชน               
ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายที่ 1 ชว่งบ้านน.ส.ประสาร ศรี
ค าทา ถึงพื้นที่ หมู่ที่ 5  บา้นโป่ง 
บริเวณบ้านนายสมยั วงษ์เอก กวา้ง 
5 เมตร ระยะทาง 1,450 เมตร 
สายที่ 2 จากถนนมาลยัแมนเลียบ
คลองส่งน้ าชลประทาน ถึงบริเวณ
บ้านนายด ารง โพธิ์หิรัญ กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร 

- 
 
 
 
 
 

 
 
- 

3,000,0
00 

 
 

 
 
 
 
 

(สายที่ 1) 

3,000,0
00 

 
 
 
 
 

 
 

(สายที่ 1) 

2,000,0
00 

 
 
 
 
 

 
 

(สายที่ 2) 

2,000,0
00 

 
 
 
 
 

 
 

(สายที่ 2) 

ถนนลาดยาง 
หรือ ถนน คสล. 
จ านวน 2 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง             
หรือถนนคสล. ชุมชน
จันทร์กระจ่างฟา้พัฒนา 
หมู่ที่ 7 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านหนองยายทรัพย-์บ่อปั้น 
กว้าง 7 เมตร ระยะทาง          
ประมาณ 4,600 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนลาดยาง           
หรือถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

9 เสริมถนนดินยกระดับ                  
คันคลองส่งน้ าชลประทาน                          
หมู่ที่ 1,2,7,8,9 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายคันคลองส่งน้ า 1L 2R 5L 2L 
หมู่ที่ 1,2,7,8,9  กว้าง 4 เมตร 
ระยะทาง 6,600 เมตร   
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 
 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ถนนดินมาตรฐาน 
จ านวน  1  สาย 
 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-82- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

10 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
พื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 

เพื่อพัฒนาเสน้ทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
 

สายบ้านรางยาว-หนองแกเจริญ 
กว้าง 7 เมตร ระยะทางยาว 
1,380 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง           
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก      
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ
ถนนคสล. ชุมชนบ่อคู่ร่วม
ใจพัฒนา หมู่ที ่10            

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
 

สายบ้านหนองยายทรัพย์ - บ่อคู่ 
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 3,500 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยาง           
หรือถนน คสล. 
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อม
ลานคอนกรีต บริเวณพื้นที่
อาคารส านักงานเทศบาล 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณพื้นที่
อาคารส านักงาน ปริมาณพื้นที่ 
2,000 ตร.ม. 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

1,000,0
00 

ถนนคสล.พร้อม
ลานคอนกรีต 
จ านวน 1 งาน 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-83- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

13 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
หมู่ที่ 6 บา้นคลองตัน 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายคลองตัน-เขาชานหมาก 
ผิวจราจร กวา้ง 9 เมตร 
ยาว 2,610 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาณลาดยางไม่น้อยกว่า 
23,490 ตร.ม. 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

9,866,000 9,866,000 - - - ถนนลาดยาง         
ที่ได้มาตรฐาน           
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รบั 
ความสะดวก      
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต ชุมชน 
บ่อปั้นพัฒนา หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านบ่อปั้น ผวิจราจร 
กว้าง 8 เมตร ยาว 2,945 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาณลาดยาง
ไม่น้อยกวา่ 23,560 ตร.ม.   
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 
 

9,923,000 9,923,000 9,923,000 9,923,000 9,923,000 ถนนลาดยาง         
ที่ได้มาตรฐาน           
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลติกคอนกรีต 
พื้นที่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านโป่ง-คลองตัน กว้าง 7 เมตร 
ระยะทางยาว 525 เมตร ไหล่ทาง
ข้างละ 0.50 เมตร  
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนลาดยาง           
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-84- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

16 
 

ก่อสร้างถนนลาดยางหรือ
ถนนคสล.ชุมชนคลองตัน
สามัคคี หมู่ที่ 6            

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงบริเวณบ้านนายฉิน ศรีภุมมา 
ถึงบริเวณบ้านนายสมหมาย พ่อค้า         
กว้าง 7 เมตร ระยะทางประมาณ 
600 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนลาดยาง         
หรือถนน คสล.          
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนลาดยางหรือ
ถนนคสล.ชุมชนเจริญสุข 
หมู่ที่ 8            

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

ช่วงถนนลาดยางสายสระยายโสม-
บ่อปั้น ถึงเขตติดต่อพื้นที่ หมู่ที่ 12 
ต าบลจรเข้สามพัน กวา้ง 6 เมตร 
ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง         
หรือถนน คสล.          
จ านวน  1  สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
/ผสมยางพารา หมู่ที่ 1  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายจากแยกทางหลวง 321           
(คลองระบายน้ า)-บ้านยาง หมู่ที ่1 
ต าบลสระยายโสม บริเวณแยกถนน 
มาลัยแมนถึง ม.ราชภัฏบา้นสมเด็จ
เจ้าพระยาฯ ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว  1,113 เมตร  
(ด าเนินการต่อเนื่อง 2 ปี) 

- 
 
 

 

- 
 

 

3,000,000 
 
 
 

 

- 
 
 
 

 

3,000,000 
 

ถนนลาดยาง 
/ผสมยางพารา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก        
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-85- 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565
(บาท) 

19 
 

ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต/
ผสมยางพารา หมู่ที่ 5 
และหมู่ที่ 7  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านหนองยายทรัพย์-บ้านโป่ง      
หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ต าบลสระยายโสม 
บริเวณแยกถนนลาดยางสายสระยายโสม-
บ่อป้ันถึงสามแยกถนนลาดยางสาย     
สระยายโสม-เขาชานหมาก กว้าง     
7 เมตร ระยะทางยาว 1,410 เมตร  
(ด าเนินการตอ่เนื่อง 4 ปี) 

- 
 
 

 

2,000,000 
 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง 
/ผสมยางพารา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก        
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต/
ผสมยางพารา หมู่ที่ 8  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านหนองแกเจรญิ-วัดโพธิ์ทอง
เจรญิ บริเวณแยกถนนลาดยางสาย
สระยายโสม-บ่อป้ันถึงสามแยก
ถนนลาดยางทางเข้าวัดโพธิ์ทองเจรญิ 
ต าบลจรเข้สามพนั กว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 1,355 เมตร 
(ด าเนินการตอ่เนื่อง 4 ปี)  

- 
 
 
 

2,000,000 
 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง 
/ผสมยางพารา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก        
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต/
ผสมยางพารา หมู่ที่ 4,  
5 และหมู่ที ่10  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน 

สายบ้านโซ่ง - บ้านบ่อคู่ หมู่ที่ 4,5 
และหมูท่ี่ 10 ต าบลสระยายโสม 
บริเวณถนนสายแยกถนนมาลัยแมน           
ถึงแยกถนนลาดยาง หมู่ที ่10             
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร  
ระยะทางยาว 4,260 เมตร  
(ด าเนินการตอ่เนื่อง 3 ปี) 

- 4,000,000 
 

4,000,000 - 4,000,000 ถนนลาดยาง 
/ผสมยางพารา 
จ านวน 1 สาย 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก 
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลมุ  
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

-86- 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 
 

ก่อสร้างสะพาน คสล. 
ชุมชนคลองตันสามัคคี   
หมู่ที่ 6   

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น 

- ก่อสรา้งสะพาน คสล. 
ข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน 
5 ซ้าย 2 ซ้าย (ศูนย์วจิัยฯ) 
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร 
ยาว 12 เมตร ทางเดินเท้า 
ข้างละ 1 เมตร 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 
 

- 
 
 

 

- 1,000,000 
 
 

 

1,000,000 
 
 

 

1,000,000 
 
 

 

สะพาน คสล.           
ที่ได้มาตรฐาน           
จ านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก             
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างสะพาน คสล. 
พื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ที ่6 

เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรสะดวกยิ่งขึ้น 

- ก่อสรา้งสะพาน คสล. 
ข้ามคลองส่งน้ าชลประทาน 
 3 ขวา 5 ซ้าย 2 ซ้าย  
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร                   
ยาว 19 เมตร ทางเดินเท้า 
ข้างละ 1 เมตร    
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 
 

- 
 
 

 

- 1,500,00
0 
 
 

 

1,500,00
0 
 
 

 

1,500,00
0 
 
 

 

สะพาน คสล.           
ที่ได้มาตรฐาน           
จ านวน 1 จุด 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวก             
ในการเดินทาง 
สัญจรมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 23  โครงการ - - 39,298,0
00 

50,289,0
00 

41,100,0
00 

40,800,0
00 

47,800,0
00 

- - - 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม  
  1.2 แผนงานการเกษตร 

-87- 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ขุดลอกคลองระบายน้ า                          
พื้นที่ หมู่ที่ 2,9 

เพื่อปรับปรุงระบบ
ระบายน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- สาย D2R. สองพี่น้อง หมู่ที่ 2,9 
ระยะทางยาว 5,000 เมตร   
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

คลองระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ระบบระบายน้ า   
เพื่อการเกษตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 

กองช่าง 

2 ขุดลอกคลองระบายน้ า                      
พื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,7,8  

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- สาย D2R.บ้านยาง                
หมู่ที่ 1,3,4,7,8  
ระยะทาง  3,600 เมตร    
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 
 
 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

คลองระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ระบบระบายน้ า   
เพื่อการเกษตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองระบายน้ า                      
พื้นที่ หมู่ที่ 4,6 

เพื่อพัฒนาระบบ
ระบายน้ า ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- สาย D3R.บ้านยาง                     
และD.บ้านยาง หมู่ที่ 4,6  
เขตติดต่อต าบลบ้านดอน                
ระยะทาง 8,500 เมตร   
(ด าเนินการต่อเนื่อง 5 ปี) 
  
 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

500,00
0 

คลองระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

ระบบระบายน้ า   
เพื่อการเกษตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ - - 1,500,0
00 

1,500,0
00 

1,500,0
00 

1,500,0
00 

1,500,0
00 

- - - 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน    

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                   7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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 ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นจุดศูนย์กลาง           
ในด้านการให้บริการ
ผู้สูงอายุในการ            
จัดกิจกรรม  

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ บริเวณส านกังาน
เทศบาล ขนาดกว้าง 10 เมตร 
ยาว 14 เมตร จ านวน 1 แห่ง 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 อาคารฯมาตรฐาน  
จ านวน 1 แห่ง 

ผู้สูงอายุมีสถานที่   
ในการจัดกรรมด้าน
การบริการสาธารณะ
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการส่งเสริม
อาชีพ 
 
 

กองสวัสดิการ
สังคม/กองช่าง 

รวม 1  โครงการ - - - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุร ี
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล      
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การเสรมิสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุล   
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

      8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

-89- 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
(บาท) 

2565
(บาท) 

1 
 

จัดหารถบรรทุกขยะ 
จ านวน 2 คัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อการจัดเก็บขยะ
ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
- เพื่อลดปริมาณ
ขยะ/ขยะตกค้าง            
ในแต่ละวัน 

ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6  ตัน  6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี 
หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 
จ านวน 1 คัน/รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย 
จ านวน 1 คัน 
(ด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 

- - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 -รถบรรทุกขยะ  
จ านวน 2 คัน 
-ปริมาณขยะ 
ร้อยละ 100  
ไม่มีตกค้าง    

- มีรถจัดเก็บขยะ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานในพื้นที ่
- ลดปั ญ ห าข ย ะ
ตกค้างในแต่ละวัน  

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 1  โครงการ - - - - 3,350,000 3,350,000 3,350,000 - - - 

แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร่ 

- ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 
บริเวณจุดแยก/จุดเสี่ยง  
ครอบคลุมพื้นท่ี 13 ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัดเทศบาล 

รวม  1  โครงการ - - 300,000 300,000 300,000 - 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
  

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
1.  

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างครอบคลุม 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน    
2. อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
3. การเกษตร 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
สมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
 

1. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
1. บริหารทั่วไป  
2. บริการชุมชน 
และสังคม 
 

1. การศึกษา 
2. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
3. บริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

4 การพัฒนางานสาธารณสุข และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การด าเนินงานอ่ืน 

1. สาธารณสุข 
2. สังคมสงเคราะห ์
3. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4. งบกลาง 

กองสาธารณสุขฯ
และกองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

5 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

6 การพัฒนาส่งเสริมด้านการป้องกนั
ยาเสพตดิและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. การรักษาความสงบ
ภายใน 
2. เคหะและชุมชน 
3. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

7 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ                   
และประสิทธิผล 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล/กองคลัง 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

8 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

1. เคหะและชุมชน   
2. การเกษตร  

กองสาธารณสุขฯ
และกองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 
 

รวม 8  ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 6  หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างบัญชีโครงการพัฒนา



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบรุี 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์ เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีดม้าตรฐาน  
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม  
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 
 

          

2           

3           

4 
 

          

5           

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
 2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

5 ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก   

10  หมู่บา้น 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากไข้เลือดออก
ร้อยละ 80 

ไม่มีการแพร่ระบาดของ
โรคไข้เลือดออกประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

6 ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ 
และการท าหมันคุมก าเนิด 
สุนัขและแมว 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

10  หมู่บา้น 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคพิษสุข
นัขบ้าร้อยละ 80 

ไม่มีการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการการควบคุมโรคติดต่อที่น า
โดยแมลง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ปลอดภัยโรคที่ติดต่อน าโดย 
แมลง 

10  หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
โดยแมลงร้อยละ 80 

อัตราป่วยของโรคติดต่อ
โดยแมลงลดลง 

ส านักงานปลัด 

8 สนับสนุน/จัดหาอุปกรณ์ออกก าลัง
กายในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์ 
10 หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

9 
 

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

เพื่อให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกาย 

10 หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

10 ควบคุมโรคติดต่อทางอาหาร 
และน้ า 

เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ 
ทางอาหารและน้ า  

10  หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ร้อยละ 80 

ไม่มีการระบาดของ
โรคติดต่อ 

ส านักงานปลัด 

11 ดูแลสุขภาพอนามยัผู้สูงอาย เพื่อให้ผู้สูงอายุในต าบลม ี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

10  หมู่บา้น 240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

240,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีข้ึนร้อยละ 80 

ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดี
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 

12           



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
 2.3 แผนงานการศึกษา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

13 แข่งขันกีฬาภายในหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนในต าบล 
 มีความสามัคคี รู้จักใช้เวลา 
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล 
ยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
ต าบลแสนตุ้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนและ
เยาวชนได้ร่วม        
กิจรรมร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบลมีความ
สามัคคี  สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยาเสพติด 

กองการศึกษา 

14 จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีการ 
พัฒนาการด้านรา่งกาย 

4 โรงเรียน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

เด็กนักเรียนมีการ
พัฒนาทางด้าน
ร่างกายร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนมีร่งกาย
ที่แข็งแรง 

กองการศึกษา 

15 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาเซียน** เพื่อให้เด็กมีความรู้และ 
ประสบการณ์ 

4 โรงเรียน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เด็กนักเรียนมีการร่วมท า
กิจกรรมร้อยละ 80 

เด็กนักเรียนมีการ่วม
ท ากิจกรรม 

ส านักงานปลัด 

16           

17           

18           

19           



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
 2.4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2.5 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

20 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
หอกระจายขา่ว/เสียงตามสาย 
 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได ้
ทราบข้อมูล ขา่วสาร ที่ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 

ก่อสร้าง/ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าวหรือเสียงตามสายให้ใช้งาน
ได้ตลอดปี  10  หมู่บ้าน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล 
 มีความรู้  รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ 
ข่าวสารขอ้มูลที่ทันสมัย 

จัดท าป้าย  ประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้าน 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบลได้มี
ความรู้ความเข้าใจ
รับทราบข้อมูลที่ทันสมัย 

กองช่าง 

22 จัดท าป้ายชื่อ เลขที่บา้น พรอ้มชื่อ
เจ้าของบ้าน  

เพื่อความสะดวกในการติดต่อ 
ประสานงาน 

10  หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมีเลขที่บ้าน
พร้อมชื่อเจ้าของบ้าน
ชัดเจน 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงและซ่อมแซมศาลา
อเนกประสงค์หมู่บ้าน 
 บริเวณบ้านท่าจอด  หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได ้
ทราบข้อมูล ขา่วสาร ที่ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 

โดยการท าห้องสุขา 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล 
 มีความรู้  รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน 
บริเวณท่าเสา 
  หมู่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได ้
ทราบข้อมูล ขา่วสาร ที่ถูกตอ้ง 
รวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง 8 เมตร 
 ยาว 8 เมตร 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล 
 มีความรู้  รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้รวดเร็ว 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

25 สนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุน 
สปสช. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กับ 
ประชาชน 
 

10  หมู่บา้น 120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยและร่างกายที่
แข็งแรง 

ส านักงานปลัด 

26 สมทบทุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมการท างานของกองทุน 
สวัสดิการชุมชน 

10 หมู่บ้าน 40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ส่งเสริมการท างาน
ของสวัสดิการชุมชน 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสงัคมให้เพียงพอ  รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน  เพื่อให้เมือง 
                                    ตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 3. ยุทธศาสตรด์า้นการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม  และการรักษาความเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับ 
การบรรเทาความเดือดร้อนใน 
เบื้องต้น 

10  หมู่บา้น 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

2 จัดหาเครื่องอุปโภค – บริโภค 
ให้แก่ผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับ 
การบรรเทาความเดือดร้อนใน 
เบื้องต้น 

จัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภค 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

3 ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับส่วน
ราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ 
บรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ 
ปัญหาภัยแล้ง 

10  หมู่บา้น 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

4 ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้กับส่วน
ราชการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภยั
แล้ง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการ 
บรรเทาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ 
ปัญหาภัยแล้ง 

10  หมู่บา้น 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

 ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนได้รับการ
บรรเทาความ
เดือดร้อน 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรยีบร้อย 
 3.2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งชุมชน 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

5 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับ 
การบรรเทาความเดือดร้อนใน 
เบื้องต้น 

10  หมู่บา้น 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

6 จัดหาเครื่องอุปโภค – บริโภค 
ให้แก่ผู้ประสบภัย 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลได้รับ 
การบรรเทาความเดือดร้อนใน 
เบื้องต้น 

จัดหาเครื่องอุปโภคและบริโภค 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ได้รับการช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

7 ฝึกอบรมทบทวนความรู้แก ่อปพร.  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
 อปพร.มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งข้ึน 

10 หมู่บ้าน 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

อปพร.มีความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด 

8 ตัดชุดอปพร. เพื่อให้เพียงพอกับสมาชิก 
อปพร.ที่เพิ่มข้ึน 

ตัดชุดอปพร. 50,000 
(งบอบต.) 

- - - ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เพียงพอกับสมาชิกอปพร. 
ที่เพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

9 โครงการอบรม (อสป.) เพื่อเป็นการแสดงถึงความ 
จงรักภักด์ิดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

1 ครั้ง 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดิ์ดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักงานปลัด 

10 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของศูนย์ ศป.ปส.อบต.
แสนตุ้ง 

เพื่อรวมพลังชุมชนในการต่อสู้ 
เอาชนะยาเสพติด 

ต าบลแสนตุ้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนในต าบล
ห่างไกลจากยาเสพ
ติด 

ส านักงานปลัด 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ส่งเสรมิเกษตรกรและพัฒนาการผลติอาหาร สินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้น 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรด์า้นการพัฒนาเศรษฐกิจการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเที่ยว 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจส่งเสรมิการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ จัดท าปุ๋ย
หมัก-ปุ๋ยน้ าชวีภาพ 

เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางการ 
เกษตรและเป็นการรักษาสภาพ 
แวดล้อม 

10  หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เกษตรกรมีปุ๋ยใช้อย่าง
เพียงพอ และมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ส านักงานปลัด 

2 รับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรภาวะ
ราคาผลผลิตตกต่ า 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ได้ 
ราคาผลผลิตเพิ่มมากข้ึน 

10 หมู่บ้าน 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 

3 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้ตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมี 
รายได้เพิ่มข้ึน 

10 หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน ส านักงานปลัด 

4 อบรมการลดต้นทุนการผลิตให้กบั
เกษตรกรโดยการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรมี 
รายได้เพิ่มข้ึน 

10  หมู่บา้น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 

5 อบรมการเลี้ยงและขยายพันธุ์
ชันโรงเพื่อผสมเกสรผลไม้ 

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 

10  หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 

6 อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
ชันโรง 

เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรม ี
รายได้เพิ่มขึ้น 

10  หมู่บา้น 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นร้อยละ 80 

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมาก
ข้ึน 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่  5  อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใหม้ีความอุดมสมบูรณ์เกดิประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แผนงานการเกษตร 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 ดูแลรักษาต้นไม้ 2 ขา้งทาง ตาม
โครงการพระราชเสาวนยี ์

เพื่อให้ประชาชนในต าบล  
 รู้จักหวงแหน ทรัพยากรป่าไม ้

10  หมู่บา้น 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน รู้จกัหวงแหน 
 ทรัพยากรป่าไม ้
ร้อยละ 80 

ประชาชน รู้จักรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้  

ส านักงานปลัด 

2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

เพื่อให้ประชาชน ในต าบล  
รักและหวงแหนทรัพยากร 
ป่าไม้ 

10  หมู่บา้น 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

ต าบลแสนตุ้งมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

ประชาชน รู้จักรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

ส านักงานปลัด 

3 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ประชาชน ในต าบล  
รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม ้

10  หมู่บา้น 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ต าบลแสนตุ้งมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

ประชาชน รู้จักรักและ
หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 

ส านักงานปลัด 

4 ปลูกป่าชายเลน เพื่อให้ประชาชนในต าบลรู้จกั 
รักและหวงแสนปา่ชายเลน 

หมู่ 2,5,7,10 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ต าบลแสนตุ้งมีพื้นที่ป่า
ชายเลนเพิ่มขึ้นร้อยละ 
30 

ประชาชนรู้จักรักและหวง
แหนทรัพยากรป่าชายเลน 

ส านักงานปลัด 

5 ปลูกป่าชุมชน เพื่อให้ประชาชน ในต าบล  
รักและหวงแหนทรัพยากร 
ป่าไม้ 

พื้นที่ป่าชุมชน ต าบลแสนตุ้ง 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ต าบลแสนตุ้งมีพื้นที่ป่า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 

สภาพแวดล้อมและป่า
ได้รับการฟื้นฟู 

ส านักงานปลัด 

6 พัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน*์* เพื่อให้ประชาชนไม่บุกรุกที ่
สาธารณะ 

1.  ส ารวจ ,รังวัด ,พร้อมทั้งจัดท า
แนวหลักปักเป็นรั้วแนวเขต 
2.  จัดแบ่งพื้นที่สาธารณประโยชน์
ออกเป็นส่วนๆ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 ประชาชนไม่บุกรุกที ่
สาธารณะ ร้อยละ 100 

ประชาชนมีจิตส านกึ
ในการไม่บุกรุกที่
สาธารณะ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพยีงพอ  รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน   
    เพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพ  ชีวิตที่ดี  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 งานประเพณีศาสนาวัฒนธรรม 
และวันส าคัญของชาติ** 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอนุรกัษ์  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 
 

ประชาชนในต าบลทั้งหมด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

ประชาชนได้รู้จัก
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

ส านักงานปลัด 

2 โครงการรัฐพิธี และศาสนา** เพื่อจัดกิจกรรมในวันส าคัญ 
ทางศาสนา/งานรัฐพิธี ต่าง ๆ  

10 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญ
ต่าง ๆ  

ส านักงานปลัด 

3 จัดกิจกรรมวันทอ้งถิ่นไทย** เพื่อจัดกิจกรรมในวัน 
ท้องถิ่นไทย 

10 หมู่บ้าน 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 
 

ประชาชนได้ร่วม 
กิจกรรมร้อยละ 80 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมในวันท้องถิ่น
ไทย 

ส านักงานปลัด 

4 ถวายพระพรเฉลิมพระเกยีรติ 5 
ธันวามหาราช** 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกยีรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

10 หมู่บ้าน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันร้อย
ละ 80 

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน 

ส านักงานปลัด 

           

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ เสริมสร้างการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย  ตามแนวชายแดนและชายฝั่งทะเล รวมทั้งความสัมพันธ์ที่ดีกับนานาชาต ิ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตรด์า้นการบริหารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 7.1 แผนงานการบริหารทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนกังานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ 
สภา และพนักงานสว่นต าบล 
ได้น าความรู้มาปฏบิัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง อบต.แสนตุ้ง 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
องค์กรโดยการให้ผู้บริหาร สมาชกิ
สภา พนกังานส่วนต าบล ตลอดจน
พนักงานจ้างเข้ารว่มฝึกอบรม 
สัมมนาตามโครงการต่างๆ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิ 
สภา พนกังานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้างได้น าความรู้มา 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  อบต.แสนตุ้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมีระสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

3 ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าใน
การบริหารจัดการงานภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ 

เพื่อให้การบริหารจัดการงาน 
ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายหมวดรายจ่ายประจ า 12,000,0
00 

 

12,000,0
00 

 

12,000,0
00 

 

12,000,0
00 

 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
นักบริหารชั้นสูง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล 200,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง   

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

6 ค่าเลือกตั้งกรณีครบวาระ  เพื่อให้การบริหารจัดการงาน 
ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 

ต าบลแสนตุ้ง 100,000 
 

- - - ประชาชนร้อยละ80 มา
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การปฏิบัติงานของ 
องค์กรม ี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 7.1 แผนงานการบริหารทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 จัดซื้อวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน 
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

มีวัสดุส านักงานเพียง 
พอกับการปฏบิัติงาน 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้มีวัสดุส านักงาน 
เพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

มีวัสดุส านักงานเพียงพอ 
กับการปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 ปรับปรุงเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
งานและกิจกรรมของ อบต. 

องค์การบรหิารส่วนต าบล
แสนตุ้ง 

10,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

งานและกิจกรรมของ 
อบต. ได้รับการ
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ ์

ส านักงานปลัด 

 ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี เพื่อให้ระบบการจัดเก็บภาษีม ี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงแผนที่ภาษ ี 200,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

องค์กรสามารถ
จัดเก็บภาษีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักงานปลัด 

 จัดซื้อคอมพิวเตอร ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 2 ชุด 80,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

ส านักงานมีเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานปลัด 

 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

ขนาด 30,000 บีทียู 
ขนาด 12,000 บีทียู 

62,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

ส านักงานมีเครื่องมือใน 
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 วางระบบ Lan  ในส านักงาน 
 อบต.แสนตุ ้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบล
แสนตุ้ง 

40,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 ประชาสัมพันธก์ารจัดเก็บภาษ ี เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธก์าร 
จัดเก็บภาษ ี

10 หมู่บ้าน 20,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ด ี
 7.1 แผนงานการบริหารทั่วไป 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 จัดซื้อโต๊ะท างาน 
พร้อมเก้าอี ้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะ 1 ตวั 
 เก้าอี ้3 ตัว 

10,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

ส านักงานมีเครื่องมือในการ 
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธภิาพ 

ส านักงานปลัด 

 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 

จ านวน 1 ชุด 60,000 
 

- - - การปฏิบัติงานขององค์กร
มีระสิทธิภาพร้อยละ 80 

การปฏิบัติงานของ
องค์กรมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์  
อบต.แสนตุ้ง 

ส านักงาน อบต.แสนตุ้ง 
มีภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด 
น่าอยู ่

บริเวณรอบส านักงานอบต.
แสนตุ้ง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพร้อยละ 
80 

ใช้ส าหรับท ากิจกรรม
ต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

           

           

           

           

           



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น/ ส่วนราชการรฐัวิสาหกจิ/องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสงัคมให้เพียงพอ  รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน  เพื่อให้เมือง 
   ตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน(เด็ก
เล็ก)ให้กับโรงเรียนในพื้นที่* 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
อาหารรับประทานอย่าง 
ทั่วถึง 

 โรงเรียน 
บ้านเนินตะบก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารเสริม (นม ) เด็กนักเรียน
(เด็กเล็ก)ให้กับโรงเรียนในพื้นที่* 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียน 
บ้านเนินตะบก  

32,900 
 

32,900 
 

32,900 
 

32,900 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนใหก้ับ
โรงเรียนในพื้นที่** 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
อาหารรับประทานอย่าง 
ทั่วถึง 

4 โรงเรียน 1,452,00
0 
 

1,452,00
0 
 

1,452,00
0 
 

1,452,00
0 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารเสริม (นม ) 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
สุขภาพแข็งแรง 

4 โรงเรียน 695,600 
 

695,600 
 

695,600 
 

695,600 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

 อุดหนุนงบประมาณจ้างครูพี่เล้ียง
ระดับประถมวยั** 

เพื่อให้มีบุคลากรทาง 
การศึกษาเพยีงพอ 

4  โรงเรียน 402,160 
 

402,160 
 

402,160 
 

402,160 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวันเด็กนักเรียน(เด็ก
เล็ก)ให้กับโรงเรียนในพื้นที่* 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
อาหารรับประทานอย่าง 
ทั่วถึง 

 โรงเรียน 
บ้านเนินตะบก 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
  1.1 แผนงานการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
  1.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสังคมอยู่ดมีีสุข 
  1.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 อุดหนุนงบประมาณโครงการ
อาหารเสริม (นม ) เด็กนักเรียน
(เด็กเล็ก)ให้กับโรงเรียนในพื้นที่* 

เพื่อให้เด็กนักเรียนม ี
สุขภาพแข็งแรง 

โรงเรียน 
บ้านเนินตะบก  

32,900 
 

32,900 
 

32,900 
 

32,900 
 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นร้อยละ 80 

 กองการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 อสม           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 ศพค           

            



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น/ ส่วนราชการรฐัวิสาหกจิ/องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสังคมให้เพยีงพอ  รวมทั้งรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของจังหวัดให้คงอยู่อย่างยั่งยืน   
    เพื่อให้เมืองตราดน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพ  ชีวิตที่ดี  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการพัฒนาด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561
(บาท) 

2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

1 อุดหนุนงบประมาณจัดงานวันระก า
หวาน ผลไม้และ 
ของดีเมืองตราด** 

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ ์
ของดีเมืองตราด 

ประชาชนในต าบล 
และทั่วไป 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

อบต.อุดหนุนเงินจัด
งานวันระก าหวาน 
ผลไม้และ 
ของดีเมืองตราด 
ร้อยละ 100 

ประชาชนทั่วไปได้
รู้จักของดีเมือง
ตราด 

ส านักงานปลัด  

2 อุดหนุนงบประมาณจัดงานวันปี
ใหม่ – กาชาด** 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอนุรกัษ ์
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี 

ประชาชนในต าบล 
และทั่วไป 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

อบต.อุดหนุนเงินจัด
งานวัน 
ปีใหม่ – กาชาด 
ร้อยละ 100 

ประชาชนทั่วไปได้
ไปร่วมงานวันปี
ใหม่ – กาชาด 

ส านักงานปลัด  

3 อุดหนุนงบประมาณจัดงาน 
วันวีรกรรมทหารเรือไทย 
ในยุทธนาวีที่เกาะชา้ง** 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอนุรกัษ ์
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี 

ประชาชนในต าบล 
และทั่วไป 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

11,000 
(งบ อบต.) 

อบต.อุดหนุนเงินจัด
งานวันวีรกรรม
ทหารเรือไทย 
ในยุทธนาวีที่เกาะ
ช้าง  
ร้อยละ 100 

ประชาชนทั่วไปได้
ไปร่วมงานวันตราด
ร าลึก 
 

ส านักงานปลัด  

4 อุดหนุนงบประมาณจัดงานวันตราด
ร าลึก** 

เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอนุรกัษ ์
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดี 

ประชาชนในต าบล 
และทั่วไป 

8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

อบต.อุดหนุนเงินจัด
งานวัน 
ตราดร าลึก ร้อยละ 
100 

ประชาชนทั่วไปได้
ไปร่วมงานวันตราด
ร าลึก 
 

ส านักงานปลัด  

            



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตุ้ง 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)...........................................................................................................  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
1. ยุทธศาสตร์ 
 1.1 แผนงาน 

 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561

(บาท) 
2562
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564
บาท) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  
  
  
  
  
  
  
  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ส่วนส่วนที่ ที่ 33  
2.  

 

           
           1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อย่างครอบคลุม 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน    
2. อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 
3. การเกษตร 

กองช่าง ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง
สมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
 

1. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 
3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 
1. บริหารทั่วไป  
2. บริการชุมชน 
และสังคม 
 

1. การศึกษา 
2. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
3. บริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

4 การพัฒนางานสาธารณสุข และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การด าเนินงานอ่ืน 

1. สาธารณสุข 
2. สังคมสงเคราะห ์
3. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4. งบกลาง 

กองสาธารณสุขฯ
และกองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

5 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 
6 การพัฒนาส่งเสริมด้านการป้องกนั

ยาเสพตดิและรักษาความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. การรักษาความสงบ
ภายใน 
2. เคหะและชุมชน 
3. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

7 การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหารจดัการใหเ้กิดประสิทธิภาพ                   
และประสิทธิผล 
 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน 
และสังคม 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. สรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ส านักปลดั 
เทศบาล/กองคลัง 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 

8 การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. บริการชุมชน 
และสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 
 

1. เคหะและชุมชน   
2. การเกษตร  

กองสาธารณสุขฯ
และกองสวัสดิการ

สังคม 

ทุกส่วนราชการ 
สังกัดเทศบาลฯ 

 
 

รวม 8  ยุทธศาสตร ์ 4  ด้าน 11  แผนงาน 6  หน่วยงาน 

 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 

ส่วนส่วนที่ ที่ 44  
 

 

1. การติดตามและประเมินผลทางยุทธศาสตร ์
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการ  พิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับ
แผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การบูรณาการร่วมกันให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการ ให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายรายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผล 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ ของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง   เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร   และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง    การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง      การปศุสตัว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า             ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) 
เทศบาลต าบลขุนพัดเพ็ง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ                   ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผล           ต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา                ใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนนิงานได้แก่ S-Strengit           (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)                และT-Therat 
(อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ          และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล                 หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ             ของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด           ค่าเป้าหมาย กล
ยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง        ส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพฒันาท้องถิ่น         ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
โครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที ่
มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี ้

     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

ประเมินผลโครงการ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์             
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (DemandAnalysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ การพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น       การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์      การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถ          ใช้การไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์           
และเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ              ในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงาน          
และยุทธศาสตร์   การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้อง              กับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่      การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ ตั้ง
งบประมาณ          ได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวตัถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแน
นที่ได้ 

๕.๖ โครงการ            
มีความสอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนฯ ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 
 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการ
ก าหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์   
และผลที่คาดวา่ 
จะไดร้ับ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่า
จะไดร้ับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่  สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) 
ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 
 
 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จ
ได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถ
ปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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3. สรปุผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามทีเ่ทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล       ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๓ และข้อ 14 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ

พึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล           ในภาพรวม   
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dla.go.th/
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

3.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  ต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสบัซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกดิความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 ๓. ปัญหาอาจไมไ่ดร้ับการแกไ้ขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากดัของระเบียบกฎหมายที่ท าไดย้ากและบางเรื่องอาจท าไมไ่ด้   
3.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเดมิ มาเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น

และให้มีความสอดคล้องกัน   
๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา จัดท าโครงการ/กิจกรรม 

ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓. ควรเร่งรัดใหม้ีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจไุว้ในเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี            ให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔. เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปญัหา

ในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
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