
 
 

ค าน า 
 
  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการวางแนวทางการด าเนินงานพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการวางแผนพัฒนามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของเทศบาล เพราะการวางแผนเป็นเสมือน
เครื่องมือหรือกลไกที่จ าเป็นต่อการบริหารงาน สามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานล่วงหน้ าให้เป็นไปอย่างมี
แบบแผนและเป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
   เทศบาลต าบลห้วยกะปิ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนในชุมชน
จะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนในชุมชน ทั้งนี้เทศบาลต าบลห้วยกะปิ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลัก 
ธรรมาภิบาล  บริการอย่างได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน” 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน โดยบรรจุโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ เพ่ือเป็นการวางแนวทางการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดย
ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเป็นแนวทางในการบริหารงานของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ในอันที่จะน าไปสู่การปฏิบัติให้
สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถด าเนินงาน
พัฒนาท้องถิ่นได้ตามข้ันตอนของแผนงานที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเทศบาล
ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 
 

                                                                                                                     
ผู้จัดท า                                                                                                                                  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
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บทท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  

11..  ด้านกายภาพด้านกายภาพ  
 1.1 ที่ตั้งของต าบล 

ต าบลห้วยกะปิ  ตั้งอยู่เลขที่  9/29  หมู่ที่  4  ต าบลห้วยกะปิ  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัด
ชลบุรีห่างจากท่ีว่าการอ าเภอเมืองชลบุรี 5  กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดชลบุรี  5   กิโลเมตร   
มีเนื้อที่โดยประมาณ  14.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ  9,062  ไร่  

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
ต าบลห้วยกะปิเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

 1.3ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3   ฤดู  คือ 

 ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่เดือน    มีนาคม         -    พฤษภาคม      ของทุกปี 
                ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่เดือน  มิถุนายน       -    ตุลาคม           ของทุกปี 

                      ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่เดือน  พฤศจิกายน   -    กุมภาพันธ์       ของทุกปี 
                     อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี   37   องศาเซลเซียส 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลห้วยกะปิมีจ านวน 7 ชุมชน โดยแยกเป็น ดังนี้ 

จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล เต็มทั้งหมู่บ้าน 5 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,6,7 
จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาล บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 4,5 

ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล  : จ านวนเทศบาล 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอ่างศิลา 
 
ทิศเหนือ จรดเทศบาลเมืองบ้านสวนและองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้างคอก       

อ าเภอเมืองชลบุรี  
ทิศใต้  จรดเทศบาลต าบลเหมืองและเทศบาลเมืองแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุรี 
ทิศตะวันออก จรดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้างคอก อ าเภอเมืองชลบุรี 
ทิศตะวันตก       จรดเทศบาลต าบลเสม็ด และเทศบาลเมืองอ่างศิลาโดยมีแนวถนนสุขุมวิท          

กั้นเขตแดน 
 

2.2 การเลือกตั้ง 
คณะผู้บริหาร 

1.  นายอัมรินทร์    ต้ังประกอบ      ต าแหน่ง   นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
2.  นายบุญอยู่       ปราดเปรื่อง       ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
3.  นายศิริชัย      ช่ืนศิริ  ต าแหน่ง   รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ 
4.  ร.ต.สมควร  สุธรรมโน ต าแหน่ง   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้วยกะปิ  
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สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
1. นายสมบูรณ์        ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1    
2. นายชาลี    ประไพ               สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1 
3. จ.ส.ท.ธีรธร        ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1 
4.นายอรุณ           ประไพ              สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1 
5. นายสุข  เต็มนุช   สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1 
6. นายธวัช  ปิยะวาทินทร์  สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    1 
7. นางสาวอริสรา    สุขเจริญ            สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2 
8. นายประดิษฐ์       นิสสัยสุข           สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2 
9. นายขจร              ชลเจริญ            สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2    
10. นายประมาณ ปราดเปรื่อง  สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2 
11. นายไพฑูรย์        สิทธินิสัยสุข       สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2 
12. นายปรีดา           ราศรีจันทร์          สมาชิกสภาเทศบาล     เขต    2 
 

 
3. ประชากร 

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 
หมู่ที่ ชุมชน 

 
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนครัวเรือน
(หลัง) 

1 บ้านทุ่งสระ 1,160 1,365 2,525 2,245 
2 บ้านห้วยกะปิ 476 551 1,027 757 
3 บ้านหนองสมอ 586 659 1,245 990 
4 บ้านชากพุดซา 1,704 1,924 3,628 1,678 
5 บ้านหนองกระเสริม 1,161 1,233 2,394 1,524 
6 บ้านไร่ไหหล า 722 711 1,433 904 
7 บ้านมาบหวาย 1,004 1,112 2,116 547 

รวม 7  ชุมชน 6,384 7,123 14,368 8,645 

    
จ านวนประชากรหนาแน่นเฉลี่ย   990   คน / ตารางกิโลเมตร 

หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  ตุลาคม  2559 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

3 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 (สพป.ชบ.1) 

 
รวม สังกัดเทศบาล 

ต าบลห้วยกะป ิ
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชลบุร ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนผู้ดูแลเด็ก 

 
3 
11 
270 
14 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
3 
11 
270 
14 

ระดับอนุบาล 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย์ 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
2 
73 
3 

 
2 
8 

273 
10 

 
3 
10 
364 
13 

ระดับประถมศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย์ 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
7 

262 
19 

 
2 
24 
806 
51 

 
3 
31 

1,068 
70 

ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวนโรงเรียน 
จ านวนห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 
จ านวนครู อาจารย์ 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
4 

136 
16 

 
- 
- 
- 
- 

 
1 
4 

136 
16 

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ  10  มิถุนายน  2559 
  
1. สังกัดเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากพุดซา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยกะปิ  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
2. สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 
3. สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านชากพุดซา และโรงเรียน
บ้านห้วยกะปิ 

   
แหล่งการเรียนรู้ 

1. ห้องสมุดประชาชนเทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
2. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตต าบลห้วยกะปิ 
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4.2 การสาธารณสุข 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยกะปิ  1 แห่ง 
คลินิก      3     แห่ง 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    7 แห่ง 
 

4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( ม.ค.-ธ.ค. 2558) จ านวน  45  ครั้ง  (ส่วนใหญ่เป็นไฟไหม้หญ้า)   
  รถดับเพลิง  จ านวน 2  คัน       

คันที่ 1    จุน้ าได้     15,000  ลบ.ม. 
คันที่ 2   จุน้ าได้       6,000  ลบ.ม. 

  รถบรรทุกน้ า จ านวน  1  คัน   จุน้ าได้    6,000  ลิตร   
  รถกระเช้า  จ านวน 2  คัน    
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
อาสาสมัครปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์   50 คน 
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    98 คน 
อาสาสมัครต ารวจบ้าน     70 คน 
ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม  1 ศูนย ์
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจปูองกันและบรรเทาภัย  1 ศูนย ์
ที่เกิดจากธรรมชาติต่างๆ 
ศูนย์วิทยุ / รับแจ้งเหตุ ต าบลห้วยกะปิ   1 ศูนย ์

หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  ตุลาคม   2559 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว  รถโดยสารประจ าทาง   

รถรับจ้างขนาดเล็กอ่ืนๆ  และรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง  สภาพโดยทั่วไปเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นถนน
ลูกรังในบางสาย  

จ านวนถนนในเขตต าบลห้วยกะปิ 
ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจ านวน           70 สาย 
ถนนลูกรัง        16 สาย    
ถนนคอนกรีต        10 สาย      

5.2 การสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข     1 แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  7 แห่ง 

 
หมายเหตุ      ข้อมูล  ณ   เดือน  ตุลาคม  2559 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

ชุมชนในเทศบาลต าบลห้วยกะปิ  เดิมเป็นชุมชนเกษตรกรรม  มีอาชีพเพาะปลูก  การท าไร่ 
ท านา ท าไร่อ้อย  และไร่มันส าปะหลัง เป็นหลัก  ปัจจุบันสภาพชุมชนเปลี่ยนไป ท าให้ภาคการเกษตรกรรมลด
ความส าคัญลงไปมาก อาชีพที่ยังมีอยู่ในชุมชน ได้แก่ ท าไร่  ท าไร่อ้อย  และไร่มันส าปะหลัง   นอกจากนี้ยังมี
อาชีพ ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ท าธุรกิจเก่ียวกับรถบรรทุกและรถยนต์รับจ้าง  

66..22  การบริการการบริการ  
ธนาคาร        8 แห่ง 
บริษัท              151 แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     14 แห่ง 
สถานีบริการน้ ามัน     4 แห่ง 
สถานีบริการแก๊ส        2       แห่ง 
ห้างสรรพสินค้า      2 แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ            102 แห่ง 
โรงแรม      6 แห่ง 
โรงภาพยนตร์     1 แห่ง 

สถานที่จ าหน่ายอาหาร    101  แห่ง 
สถานที่สะสมอาหาร    91 แห่ง 

 6.3 อุตสาหกรรม  
โรงงานอุตสาหกรรม    16 แห่ง 

66..44  กลุ่มต่างๆกลุ่มต่างๆ  
ลูกเสือชาวบ้าน      3 รุ่น 
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลห้วยกะปิ    1 กลุ่ม 
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขต าบลห้วยกะปิ   1 ชมรม 
ชมรมผู้สูงอายุ      1 ชมรม 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต    1 กลุ่ม 
กลุ่มเกษตรกรท าไร่ต าบลห้วยกะปิ    1 กลุ่ม 
กลุ่มท าพวงหรีด ดอกไม้จันทน์    1 กลุ่ม 
กลุ่มผูกผ้างานพิธี      1 กลุ่ม 
กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  1 กลุ่ม 
กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน     7 กลุ่ม 
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชน     1 กลุ่ม 
กลุ่ม อปพร. / อสป.  ต าบลห้วยกะปิ   1 กลุ่ม 
กลุ่มผ้าบาติกต าบลห้วยกะปิ    1 กลุ่ม 
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7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
  

หมู่ที่ ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่งน้ า
ทางการเกษตร 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน
น้ าใช้(หรือน้ าอุปโภค

บริโภค) 
1 จ านวนประชากร ชาย 1,160 คน 

                     หญิง 1,376 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 2,244 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 991 ไร่ 

ประชากรหมู่ 1 ไม่มีผู้ที่ท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ใน
การท าการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 

ระบบประปามีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

2 จ านวนประชากร ชาย 463 คน 
                     หญิง 534 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 744 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,522 ไร่ 

สวนมะพร้าว 17 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 20 ไร่ 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ใน
การท าการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 

ระบบประปามีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

สวนมะม่วง 13 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 23 ไร่ 
สวนปาล์มน้ ามัน  3 
ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 15 ไร่ 
สวนยูคาลิปตัส 8 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 109 ไร่ 
ไร่อ้อย 3 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 15 ไร่ 

3 จ านวนประชากร ชาย 583 คน 
                     หญิง 674 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 978 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 561 ไร่ 

ประชากรหมู่ 3 ไม่มีผู้ที่ท า
การเกษตร 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ใน
การท าการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 

ระบบประปามีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

4 จ านวนประชากร ชาย 1,652 คน 
                     หญิง 1,900 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 1,646 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 2,318 ไร่ 

สวนมะพร้าว 5 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 20 ไร่ 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้ใน
การท าการเกษตรมี
ไม่เพียงพอ 

ระบบประปามีเพียงพอ
และท่ัวถึง 

สวนมะม่วง 9 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 16 ไร่ 
สวนกล้วย  6 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 10 ไร่  
สวนมะนาว 4 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 4 ไร่ 
ไร่อ้อย 3 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 9 ไร่ 
ไร่ข้าวโพด 3 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 5 ไร่ 
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หมู่
ที ่

ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่ง
น้ าทางการเกษตร 

ข้อมูลด้านแหล่ง
น้ ากินน้ าใช(้หรือ
น้ าอุปโภคบริโภค) 

5 จ านวนประชากร ชาย 
1,125 คน 
                     หญิง 
1,191 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 1,359 
ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 2,280 ไร่ 

สวนมะพร้าว 9 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 8 ไร่ 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้
ในการท า
การเกษตรมีไม่
เพียงพอ 

ระบบประปามี
เพียงพอและทั่วถึง 

สวนมะม่วง 4 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 10 ไร่ 
สวนกล้วย  5 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 7 ไร่  
สวนมะนาว 1 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 1 ไร่ 
ไร่อ้อย 2 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 18 ไร่ 
ไร่ข้าวโพด 1 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 2 ไร่ 
ไร่มันส าปะหลัง 2 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 25 ไร่ 

6 จ านวนประชากร ชาย 
661 คน 
                     หญิง 
625 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 852 
ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,637 ไร่ 

ท านา(นอกเขตชลประทาน) 
 1 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 3 ไร่ 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้
ในการท า
การเกษตรมีไม่
เพียงพอ 

ระบบประปามี
เพียงพอและทั่วถึง 

สวนมะม่วง 4 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 10 ไร่ 
สวนมะพร้าว  9 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 8 ไร่  
สวนมะนาว 40 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 400 ไร่ 
ไร่อ้อย 2 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 18 ไร่ 
ไร่มันส าปะหลัง 2 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 25 ไร่ 

7 จ านวนประชากร ชาย 
991 คน 
                     หญิง 
1,110 คน 
ครัวเรือนทั้งหมด 543 
ครัวเรือน 
พ้ืนที่ทั้งหมด 1,711 ไร่ 

สวนมะพร้าว 5 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 5 ไร่ 

ปริมาณน้ าฝนที่ใช้
ในการท า
การเกษตรมีไม่
เพียงพอ 

ระบบประปามี
เพียงพอและทั่วถึง 

สวนมะม่วง 15 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 15 ไร่ 
สวนกล้วย  8 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 5 ไร่  
สวนมะนาว 1 ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 1 ไร่ 
ไร่มันส าปะหลัง 2 ครัวเรือน พ้ืนที่ 5 ไร่ 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา : ประชาชนในต าบลห้วยกะปิส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด  3  แห่ง     
ศาลจ้าว  4  แห่ง  

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
งาน ลักษณะกิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดงาน 

1. ประเพณีงานประจ าปี 
ศาลจ้าวพ่อแขก 
2.  ประเพณีรดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
3.  ประเพณีพิธีกองข้าว 
(ศาลจ้าวพ่อเขาเขียว) 
 
 
 
4. ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
5. ประเพณีลอยกระทงสไลด์เดอร ์
 

-  ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์   
-  การแสดงจากคณะลิเก  
- ท าบุญ  รดน้ าขอพรผู้สูงอายุ 
 
-  ท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  9  รูป  
-  การแสดงจากคณะลิเก  
-  พิ ธี ก อ ง ข้ า ว   ก า ร ล ะ เ ล่ น กี ฬ า                  
พ้ืนบ้านตะกร้อลอดบ่วง  
- จัดขบวนแห่เทียนไปถวายวัด 
- จัดกิจกรรมลอยกระทงสไลด์ เดอร์และ
กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ 

- ขึ้น  8 – 9  ค่ า  เดือน  4  ของทุก
ป ี
 
- วันที่  29  เมษายน  ของทุกปี 
 
- ขึ้น 10 และ 11 ค่ าเดือน  6 ของ
ทุกปี 
 
- แรม  1  ค่ า  เดือน  8 
-ขึ้น 15 ค่ าเดือน 12 ของทุกปี 

 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ  
   

ทรัพยากรในต าบลห้วยกะปิ ส่วนมากจะเป็น พวกหิน  หินแกรนิต  หินลูกรัง  หินผุ 
หินคลุกส าหรับถมถนน จนท าให้มีธุรกิจเก่ียวกับการท าเหมืองหินและโรงโม่หินเกิดข้ึนในต าบลห้วยกะปิดังนี้ 

          1 )  เหมืองหิน  จ านวน    9   เหมือง 
     1.  เหมืองแร่  หจก.ว พิบูลย์กิจ      2.  เหมืองแร่ หจก.ธารรัก 
     3.  เหมืองแร่  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง  4.  เหมืองแร่ บจก.ปรินดา มหาชน 
     5.  เหมืองแร่  หจก.ทัศนาชลบุรี   6.  เหมืองแร่ นางสวน   เดชชีวะ 
     7.  เหมืองแร่ บจก.ศิลาพรชัย   8.  เหมืองแร่ ศิลามหานคร 
     9.  เหมืองแร่ ชลบุรีจิตประเสริฐ  
 

2 ) โรงโม่หิน  จ านวน      8       แห่ง     
1.  หจก.ว.พิบูลย์กิจ   ที่ตั้ง   ม. 2 
2.  บจก.บี อาร์ เอ็นยิเนียริ่ง    ที่ตั้ง   ม. 6 
3.  หจก.ทัศนาชลบุรี   ที่ตั้ง   ม. 6 , ม.7 
4.  บจก.โรงโม่หินศิลาพรชัย  ที่ตั้ง   ม.7 
5.  บจก.โรงโม่หินดวงตะวัน  ที่ตั้ง   ม. 7  
6.  บจก.โรงโม่หินพิบูลรัตน์  ที่ตั้ง    ม.7 
7.  บจก.สุวลี    ที่ตั้ง    ม.7 
8.  บจก. โรงโม่หินทวีสิน   ที่ตั้ง    ม.7 
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แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ล าน้ า  ล าห้วย        3 สาย 
 

แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  
ฝาย           1 แห่ง 
บ่อน้ าตื้น       45 บ่อ 
บ่อโยก        6 บ่อ   
บ่อบาดาล       12 บ่อ 
ถัง รพช.        21 แห่ง 
ถัง ค.ส.ล. (50 ลบ.ม.)      10 ชุด 
ถัง ฝ. 99 (99 ลบ.ม.)       3 แห่ง 
ถังน้ า  2,000  ลิตร       2    ถัง 

 

************************************* 
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ส่วนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 

1.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
แม้ว่าเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จะได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องก็

ตาม  แต่ข้อเท็จจริงปัจจุบันในเขตพ้ืนที่เทศบาล ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องปรับปรุงดังนี้ 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
( 1 ) ปริมาณและคุณภาพถนนยังไม่เพียงพอและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเมือง      
( 2 ) ประชาชนบางส่วนยังไม่มีน้ าประปาและขาดไฟฟูาไฟทางสาธารณะบางเส้น 

 2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
          ( 1 )  การส่งเสริมอาชีพ/รายได้ยังไม่ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด   
 ( 2 ) ประชาชนในพื้นท่ียังไม่มีอาชีพที่มั่นคง 
 3.  ปัญหาด้านสังคม 
  ( 1 )  ประชาชนยังขาดโอกาสทางการศึกษา 
  ( 2 )  การจัดระบบการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
  ( 3 )  การจัดการด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมและเพียงพอ 
  ( 4 )  ประชาชนแฝงเข้ามาอาศัยและประกอบอาชีพในพ้ืนที่มาก 
  ( 5 )  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
  ( 1 )  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมน้อย 
  ( 2 )  ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิมข้ึน 
 5.  ปัญหาด้านการบริหารจัดการ 
  ( 1 )  คน  เงิน  วัสดุ  อุปกรณ์  ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

 
    1.2    การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
                       ผลจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 โดย
เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม  2556 – เดือนกันยายน  2557 พบว่ามีการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 
2559)  ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ไปปฏิบัติจ านวน  95    โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  82.61  ของปี 2557 
และคิดเป็นร้อยละ  33.69  ของ 3 ปี ) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ต่างๆ ทั้งสิ้น 38,852,176.-บาท (คิดเป็นร้อยละ  61.43 ของปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ  39.68ของ 3 ปี) 
แยกเป็น 
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1.1 จ านวนโครงการ 
3.1.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ การปฏิบัติจริง 
 

ปี 2557 
 

3 ปี 
 

จ านวน 
ร้อยละของ
ปี 2557 

ร้อยละ
ของ 3 ปี 

1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 70 196 58 50.43 20.57 
2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 27 38 18 15.65 6.38 
3.การบริหารจัดการ 18 39 16 13.91 5.67 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 9 3 2.61 1.06 

รวม 115 282 95 82.61 33.69 

ตารางที่  10 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
 

 
    
 3.2 จ านวนงบประมาณ 
   3.2.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ การปฏิบัติจริง 
 

ปี 2557 
 

3 ปี 
 

จ านวน 
ร้อยละของปี 

2557 
ร้อยละของ 

3 ปี 
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 8,641,000 23,211,000 6,226,687 9.84 6.36 
2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 49,528,000 64,612,000 21,375,493 33.80 21.83 
3.การบริหารจัดการ 4,939,200 9,679,200 11,154,596 17.64 11.39 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

140,000 420,000 95,400 0.15 0.10 

รวม 63,248,200 97,922,200 38,852,176 61.43 39.68 

ตารางที่  12 จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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2. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
การบริหารจัดการ   และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้านจะมี
หลักการและวิธีการ ในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  แต่เปูาหมายที่เหมือนกัน  นั่นคือ  ประโยชน์สุขหรือ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น 

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  ของเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2556 – เดือนกันยายน 2557 พบว่า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  
58  โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 70  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  50.43 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 6,226,687.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.84 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  มีการด าเนินโครงการต่างๆ หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
คุณภาพเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดี
งาม การพัฒนาด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุขโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน รวมถึงการ
ปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่อต่างๆ ที่เกิดจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน  ซึ่งการด าเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่าน
มา ไม่ว่าจะเป็นโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการปูองกันโรคติดต่อ โครงการรณรงค์เกี่ยวกับ
โรคเอดส์  การพัฒนาด้านอาชีพและการหารายได้เพ่ิมขึ้น เช่นโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยการฝึกอบรม
อาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจน าไปท าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ การมีสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ทั้งร่างกายและจิตใจ  ประชาชนทุกระดับในพ้ืนที่ได้รับการดูแลให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  18  
โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 27  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  15.65 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 21,375,493.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 33.80  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) ส่งผลให้โครงข่ายถนนและระบบการขนส่งมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่าง
ทั่วถึง และสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนน  ไฟฟูา  และประปา รวมถึงสัญญาณไฟตามแยก
ต่างๆ ในชุมชน และท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายได้เป็นอย่างด ี
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  16  โครงการ 
ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 18  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  13.91 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) และมีการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 11,154,596.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.64  ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557) ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น และมีความพอใจในการ
ปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านความรูเพ่ือสามารถบริการประชาชนได้
สะดวก  รวดเร็ว การบริหารจัดการของเทศบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  ภายใต้กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประเมินผลในด้านต่างๆ  
อีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัยและสามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการน าแผนงาน / โครงการไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น  3  โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 3  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  2.61 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 95,400.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.15  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)  ส่งผลให้การแก้ไขและปูองกันสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษหรือมลภาวะ ปัญหาขยะ
มูลฝอย  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
 
1.2.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

1. สรุปผลการด าเนินงาน 
                       ผลจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558  โดย
เริ่มตั้งแต่ เดือน ตุลาคม  2557 – เดือนกันยายน  2558 พบว่ามีการน าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 
2560)  ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ไปปฏิบัติจ านวน  92  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  84.40  ของปี 2558 
และคิดเป็นร้อยละ  34.32  ของ 3 ปี) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
ต่างๆ ทั้งสิ้น 48,884,273.- บาท (คิดเป็นร้อยละ  79.32 ของปี 2558 และคิดเป็น   ร้อยละ  35.23 ของ 3 
ป)ี แยกเป็น 
 

1.1 จ านวนโครงการ 
3.1.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ การปฏิบัติจริง 
 

ปี 2558 
 

3 ปี 
 

จ านวน 
ร้อยละของ
ปี 2558 

ร้อยละ
ของ 3 ปี 

1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 67 184 59 54.13 22.01 
2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 22 37 19 17.43 7.09 
3.การบริหารจัดการ 17 38 11 10.09 4.10 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3 9 3 2.75 1.12 

รวม 109 268 92 84.40 34.32 

ตารางที่  10 จ านวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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3.2 จ านวนงบประมาณ 
   3.2.1 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ การปฏิบัติจริง 
 

ปี 2558 
 

3 ปี 
 

จ านวน 
ร้อยละของปี 

2558 
ร้อยละของ 

3 ปี 
1.การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 9,507,000 26,177,000 5,615,035 9.11 4.05 
2.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 43,299,600 97,656,600 37,387,600 60.67 26.94 
3.การบริหารจัดการ 8,665,200 14,481,200 5,775,440 9.37 4.16 
4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

150,000 450,000 106,200 0.17 0.08 

รวม 61,621,800 138,764,800 48,884,273 79.32 35.23 

ตารางที่  12 จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปีที่ปฏิบัติจริง (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) 
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2. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ของเทศบาลต าบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน    
การบริหารจัดการ   และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ถึงแม้ว่ายุทธศาสตร์แต่ละด้าน  จะมี
หลักการและวิธีการ ในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน  แต่เปูาหมายที่เหมือนกัน  นั่นคือ  ประโยชน์สุขหรือ
ความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น 

และผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)           ของ
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2557 – เดือนกันยายน 2558 
พบว่า 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  
59  โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 67  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  54.13 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 5,615,033.- บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.11 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  มีการด าเนินโครงการต่างๆ หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาการศึกษา     การ
พัฒนาคุณภาพเด็ก  สตรี  คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ การส่งเสริม อนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม การพัฒนาด้านการกีฬา ด้านสาธารณสุขโครงการที่เกี่ยวกับสุขภาพและอนามัยของประชาชน 
รวมถึงการปูองกันและเฝูาระวังโรคติดต่อต่างๆ ที่ เกิดจากคนสู่คน หรือจากสัตว์สู่คน  ซึ่งการด าเนินโครงการ
ต่างๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ โครงการปูองกันโรคติดต่อ โครงการ
รณรงค์เก่ียวกับโรคเอดส์  การพัฒนาด้านอาชีพและการหารายได้เพ่ิมขึ้น เช่น โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดย
การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจน าไปท าเป็นอาชีพเสริมให้แก่ครอบครัวได้ การมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด  สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ  ประชาชนทุกระดับในพ้ืนที่ได้รับการดูแลให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุข 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  19  
โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 22  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  17.43 ของปีงบประมาณ        พ.ศ. 
2558) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 37,387,600.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 60.67  ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) ส่งผลให้โครงข่ายถนนและระบบการขนส่งมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่าง
ทั่วถึง และสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นถนน  ไฟฟูา  และประปา รวมถึงสัญญาณไฟตามแยก
ต่างๆ ในชุมชน และท่อระบายน้ า ภายในเขตเทศบาลได้รับการพัฒนาเพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายได้เป็นอย่างดี 

 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ  มีการน าแผนงาน / โครงการไปปฏิบัติทั้งสิ้น  11  โครงการ 
ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 17  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  10.09 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) และมีการใช้
จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 5,775,440.-บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.37 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 
ส่งผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของเทศบาลมากขึ้น และมีความพอใจในการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านความรู้เพ่ือสามารถบริการประชาชนได้สะดวก  
รวดเร็ว การบริหารจัดการของเทศบาลได้รับการพัฒนาและปรับปรุง          จนสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  ภายใต้กระบวนการตรวจสอบ ควบคุม และการประเมินผลในด้านต่างๆ  
อีกท้ังเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในการปฏิบัติงานมีความทันสมัย         และสามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีการน าแผนงาน / โครงการไป
ปฏิบัติทั้งสิ้น  3  โครงการ ซึ่งมีจ านวนโครงการทั้งสิ้น 3  โครงการ (คิดเป็นร้อยละ  2.75 ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558) และมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือด าเนินงานทั้งสิ้น 106,200.-บาท (คิดเป็น   ร้อยละ 0.17 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  ส่งผลให้การแก้ไขและปูองกันสภาพแวดล้อมเป็นมลพิษ        หรือมลภาวะ 
ปัญหาขยะมูลฝอย  ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
 

จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาและตั้งงบประมาณไว้ในปี   พ.ศ. 2558  นั้น      จาก
ผลการด าเนินการจริงสามารถด าเนินการได้เพียงบางโครงการเท่านั้น  ทั้งนี้เนื่องจากขีดความสามารถ   ด้าน
งบประมาณและความจ าเป็นเร่งด่วน 

 

บางยุทธศาสตร์  ผลการด าเนินงานจ านวนโครงการและงบประมาณจะมากกว่าที่ตั้ง
งบประมาณไว้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการโอนเพ่ิมงบประมาณในบางรายการ แต่ทั้งนี้โครงการต่างๆอยู่ภายใต้
โครงการในแผนพัฒนาฯ ทั้งสิ้น 
 

*************************************** 
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ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. ด้านความม่ันคง  
(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง

ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย

ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 



  18 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่ง
แปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็น
กรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายในระยะเวลา 
5 ปี ต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึง
การต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อ ๆ ไป ดั งนั้นการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ 
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี ความ
เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได ้

3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่ โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและการบริการเดิมละขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 
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เป้าหมาย 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่

ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
เล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย
สนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต
และการบริการ 

4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศเพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และ
เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง 
ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง 
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก แลละอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น 

6. มีระบบการบริหารจัดการภาครับที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จั ดท าโดยสถาบันการจัดการ
นานาชาติและอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างข้ึน และดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่
มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุร ี
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี 

 “ชลบุรีน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรมสีเขียว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยั่งยืน ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจพอเพียง 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมพัฒนาตามหลักธรรมมาภิบาล” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
  1.1 พัฒนาประปาชุมชนที่สะอาด / พอเพียง และมีคุณภาพ 
   1.2 จัดการแหล่งน้ าให้พอเพียง เพ่ือเป็นต้นทุนใช้ในด้านการเกษตร / อุตสาหกรรม / อุปโภค บริโภค
และการท่องเที่ยว 
   1.3 พัฒนาถนน / สะพานให้ได้มาตรฐานโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
   1.4 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม ความเชื่อมโยงสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.5 พัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 
   1.6 พัฒนาระบบไฟฟูา 
   1.7 ส่งเสริมและพัฒนาขนส่งมวลชน 
   1.8 พัฒนาระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
   1.9 พัฒนาระบบผังเมือง / และงานการควบคุมอาคาร 
 2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
   2.1 พัฒนารูปแบบวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วมจัดการและสร้างจุดเด่น
ที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว 
   2.2 ก าหนดโซน / รูปแบบท่องเที่ยว และบุคลากรท่องเที่ยว ภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว โดยมีแผนที่ชัดเจนร่วมกัน 
   2.3 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ชุมชน 
   2.4 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

    2.5 ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
    2.6 ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
    2.7 ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่และยั่งยืน 
 3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
   3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
   3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ 
   3.3 พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับการบริหารการจัดสรรน้ า / ระบบนิเวศน์ที่เหมาะสม 
   3.4 สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
   4.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐานมีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 
   4.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี และเพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
   4.3 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ระดับภาค 
   4.5 พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน - นอกระบบตามอัธยาศัย และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เด็ก / เยาวชน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
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   4.6 พัฒนาการกีฬาเด็ก / เยาวชน / ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่ / บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อม
ส าหรับการรองรับการพัฒนา 
   4.7 พัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4.8 พัฒนาและส่งเสริมการปูองกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ 
   4.9 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
   5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย และมลภาวะอ่ืน ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
   5.2 ปลูกฝังจิตส านึกเด็ก / เยาวชน และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม / มีเครือข่าย
เฝูาระวังที่ดี 
   5.3 อนุรักษ์ / ฟ้ืนฟูทรัพยากรที่ดิน ปุาไม้ ทะเล ชายฝั่ง โดยการจัดการแบบบูรณาการให้คงความอุดม
สมบูรณ์ยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 
   5.4 ส่งเสริมเครือข่าย / จัดตั้งศูนย์และกลไกเฝูาระวังเตือนภัยด้านสิ่งแวดล้อม / ธรรมชาติ 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   6.1 พัฒนาทักษะผู้น า ระบบข้อมูลและยกระดับการวางแผนชุมชน ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง 
   6.2 พัฒนาหน่วยงาน / ศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และสามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
   6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
7. ยทุธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   7.1 การปูองกันและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
   7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝูาระวังด้านยาเสพติด 
   7.3 ร่วมส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้ทุกหมู่บ้านไดมีการเล่นกีฬาเป็นประจ าทุกๆวัน 
   7.4 สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
“เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวครบวงจรที่ได้
มาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ  การศึกษา  กีฬา  สุขภาพ  สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ โดยท้องถิ่น  
เป็นกลไกส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

  1.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีให้ได้มาตรฐานสากล 

   1.2 พัฒนาการให้บริการการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลส าหรับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ประเทศและนานาชาติ 
   1.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

   1.4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างหน่วยงานส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคธุรกิจเพื่อพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 
   1.5 ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศสามารถน าไปสู่กีฬาเพ่ือการอาชีพได้ 
   1.6 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาและสนามกีฬาส าหรับรองรับกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  
   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

   2.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 

   2.3 พัฒนาระบบไฟฟูาและแสงสว่าง 

   2.4 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   3.1 ส่งเสริมพัฒนาสถาบันการเกษตรให้เข้มแข็งยั่งยืน 

   3.2 ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล 

   3.3 เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเป็นแหล่งการเรียนรู้และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

   3.4 ส่งเสริมและเพ่ิมโอกาสการมีงานท าและมีรายได้เพ่ิม 

   3.5 ส่งเสริมคุณภาพสินค้า  ผลิตภัณฑ์  และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสู่ภูมิภาค และระดับสากล 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   4.1 พัฒนาอาคารสถานที่ส าหรับการจัดการศึกษา 

   4.2 พัฒนาวัสดุ  ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 

   4.3 พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   4.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีและ
ศาสนา 

   4.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 

   4.6 ขยายและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น 

   4.7 สนับสนุนและพัฒนาสถานพยาบาล 

   4.8 สนับสนุนและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จ าเป็น 

   4.9 พัฒนาระบบการให้บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ทั่วถึง 
   4.10 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. ยุทธศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม 

   5.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

   5.2 พัฒนาและวางระบบชุมชนเมืองและชนบท 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อการพ่ึงพาตนเองทางสังคมตามระบอบประชาธิปไตย 

   6.2 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

   6.3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ 

   6.4 ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก โดยเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 

   6.5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐไปสู่องค์กรยุคใหม่ 
   6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านการบริการ 

   6.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และระบบข้อมูลเพื่อการท างานสู่มืออาชีพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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7. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
   7.1 เสริมสร้างให้เกิดอุดมการณ์ แนวร่วม 

   7.2 ส่งเสริมให้จริยธรรม ปูองกันการกลับมาเสพติดซ้ า 

   7.3 ส่งเสริมให้ผู้น าเอาจริงเอาจังสอดส่องดูแล คอยสังเกตการณ์และตักเตือนหรือให้โอกาส ถ้าไม่เชื่อ
ฟังให้ด าเนินการขั้นเด็ดขาด 

  7.4 ส่งเสริมการเล่นกีฬา ต้านยาเสพติด 

   7.5 จัดสรรงบประมาณในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 

   7.6 ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลักธรรมาภิบาล  บริการอย่างได้มาตรฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
2.2.1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.2.2 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
2.2.4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
2.2.5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
 
2.3 เป้าประสงค์ 2.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ มีสิ่งอ านวยความสะดวก เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ ทันสมัยและมีคุณภาพเด็กได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

1. ร้อยละของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
และเด็กอนุบาลในสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ รับผิดชอบได้รับ       
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนภาคบังคับไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 95 
2. สัดส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดที่ผ่านเกณฑ์         
การประเมินมาตรฐาน (จาก สมศ. หรือการประเมินตนเองของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตมี
แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมเพียงพอ และมีคุณภาพเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ในสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม ที่เทศบาลสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 
2. จ านวนเด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากศูนย์   
การเรียนรู้ต าบลห้วยกะปิ ไม่น้อยว่า 1,000 คน/ปี 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดส่งเสริมการศึกษาไม่น้อยกว่า 
10 กิจกรรม/ปี 
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2.3 เป้าประสงค์ 2.4 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
3. ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงได้รับการบริการ
สาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพการปูองกันโรค
และการฟื้นฟูสภาพ 

1. เพ่ิมจ านวนชมรมสร้างสุขภาพและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนา
ครบทุกชมรม 
2. จ านวนบุคลากรด้านสาธารณสุข แกนน าเครือข่ายสร้าง
สุขภาพได้รับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
3. มีกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน           
ไม่น้อยกว่า  ปีละ 1 ครั้ง 
4. มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายจิตและสังคม         
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
5. มีกิจกรรมด้านการปูองกันและควบคุมโรคในพื้นที่ไม่น้อยกว่า       
ปีละ 2 กิจกรรม 
6. มีกิจกรรมด้านการฟ้ืนฟูสภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ           
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 กิจกรรม 
7. มีกิจกรรมการส่งเสริมและเฝูาระวังด้านสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าปีละ 2 กิจกรรม 
8. มีกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการไม่น้อยกว่า         
ปีละ 5 กิจกรรม 

4. ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันท ากิจกรรมส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป       

- จ านวนกิจกรรมที่จัดส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม        
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ปี 
 

5. ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้  มีงานท า น าความรู้
และนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นสามารถแข่งขันได้ 

1. จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 1 หลักสูตร 
2. ฝึกอบรมสัมมนาด้านการตลาดและบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้า       
OTOP ปีละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร             
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

6. ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างเพียงพอและท่ัวถึง
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านสวัสดิการสังคม 
1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์ที่ลงทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพ
ครบถ้วน 
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า          
1 กิจกรรม/ปี 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของชมรม อสม.  ไม่น้อยกว่า          
1 กิจกรรม/ปี 

 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. จัดฝึกอบรมด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง 

2.มีการฝึกซ้อมปฏิบัติตามแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนไม่น้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง 

3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอบรม/สัมมนาด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
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2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เทศบาลต าบลห้วยกะปิ จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) คือ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ท่ีดี มีหลักธรรมาภิบาล บริการอย่างได้มาตรฐาน พัฒนาคนสู่
อาเซียน 
 2.6 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 1) พันธกิจ 1.ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการ
สาธารณสุขเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

   2.ส่งเสริมเศรษฐกิจด้านอาชีพด้านการลงทุนให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   3.ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร 
   4.สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                                        

2) เป้าประสงค์ 3) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 4)      4) แนวทางการพัฒนา 5) ตัวชี้วัดแนวทางการ
พัฒนา 

1. สถานศึกษาในสังกัด
ได้รับการพัฒนามาตรฐาน
การให้บริการ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก เครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอ ทันสมัย
และมีคุณภาพเด็กได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 

1. ร้อยละของเด็กเล็กใน
ศูนย์ พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก ใน
สังกัดและเด็กอนุบาลใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า เ ข ต พ้ื น ที่
รั บ ผิ ด ช อบ ได้ รั บ  ก า ร
เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
เรียนภาคบังคับไม่น้อย
กว่าร้อยละ 95 
2. สัดส่วนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดท่ีผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน (จาก สมศ. 
หรือการประเมินตนเอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาทุกระดับ 

- ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวน
นักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
จัดการการศึกษา 
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2) เป้าประสงค์ 3) ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 4)      4) แนวทางการพัฒนา 5) ตัวชี้วัดแนวทางการ

พัฒนา 
2. ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตมีแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสมเพียงพอ และมี
คุณภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

1. ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน ในสถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่
เทศบาลสนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านการศึกษาไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 95 
2. จ านวนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้
ประโยชน์จากศูนย์   การ
เรียนรู้ต าบลห้วยกะปิ ไม่
น้อยว่า 1,000 คน/ปี 
3. จ านวนโครงการ/
กิจกรรม ที่จัดส่งเสริม
การศึกษาไม่น้อยกว่า 10 
กิจกรรม/ปี 

2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุข การควบคุม
และปูองกันโรค 

1.ร้อยละของชมรมสร้าง
สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา 
2.ร้อยละบุคลากรด้าน
สาธารณสุข แกนน าเครือข่าย
สร้างสุขภาพได้รับการพัฒนา 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนที่ได้รับการตรวจคัด
กรองสุขภาพ 
4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
ประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข 
การควบคุมปูองกันโรคการ
ฟ้ืนฟูสภาพ การสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 

3 .  ประชาชนมี สุ ขภ าพ
แข็งแรงได้รับการบริการ
สาธารณสุขด้านการส่งเสริม
สุขภาพการปูองกันโรคและ
การฟ้ืนฟูสภาพ 

1. เพ่ิมจ านวนชมรมสร้าง
สุขภาพและส่งเสริมให้
ได้รับการพัฒนาครบทุก
ชมรม 
2. จ านวนบุคลากรด้าน
สาธารณสุข แกนน า
เครือข่ายสร้างสุขภาพ
ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 
3. มีกิจกรรมการตรวจคัด
กรองสุขภาพให้กับ
ประชาชน  ไม่น้อยกว่า  ปี
ละ 1 ครั้ง 
4. มีกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพทั้งด้านร่างกายจิต
และสังคม ไม่น้อยกว่าปีละ 
2 กิจกรรม 
5. มีกิจกรรมด้านการ
ปูองกันและควบคุมโรคใน
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ปีละ 2 
กิจกรรม 

3. การส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม  ประเพณีและ      
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 

- จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
กิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
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วิสัยทัศน ์
 

“ เสริมสร้างคณุภาพชีวิตที่ดี  มหีลักธรรมาภิบาล  บริการอย่างไดม้าตรฐานสากล พัฒนาคนสู่อาเซียน” 

 

พันธกิจ 

1.ส่งเสริมสนับสนนุ พัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิน่และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชมุชน 
2.ส่งเสริมเศรษฐกจิด้านอาชีพ ด้านการลงทนุให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได ้
3.สร้างภูมิคุ้มกันในสังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
4.พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 
5.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพภายใต้การมีสว่นร่วมของทุกภาคสว่น 
6.พัฒนาบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
7.พัฒนาด้านการอนุรกัษ์ การฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ประโยชนไ์ด้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน 
8.อนุรกัษ์ ฟืน้ฟู พัฒนา แหล่งท่องเที่ยว  ทีเ่หมาะสมกับสภาพพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวดัชลบุร ี   
  
      

 

เป้าประสงค์ 

1.พัฒนาคุณภาพของประชาชนในเขตเทศบาลให้มีคุณภาพชีวิตทีดี ประชาชนและเยาวชน ได้รับการศกึษาที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถงึ 
และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนือ่ง มกีารฟื้นฟู ประเพณ ีวัฒนธรรมอันดีงามของทอ้งถิน่ให้คงอยู่อย่าง ย่ังยืน ตลอดจนได้รับบรกิารทาง
สังคมอย่างทัว่ถึง เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนนุให้มีความเขม้แข็ง 
2. มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เอื้อต่อการ
พัฒนาทอ้งถิน่ให้มีเสถียรภาพ ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตทีด่ี สามารถด ารงชีวิตไดอ้ย่างเป็นสุข โดยด าเนนิการพัฒนาการคมนาคม 
และระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐาน 
3.มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญ และพฒันาองคก์รให้มกีารด าเนนิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอ่ความต้องการของ
ประชาชน 
4.ด าเนนิการอนุรกัษ์ ฟื้นฟทูรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้เกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ โดยเนน้กระบวนการมีส่วนรว่มของ 
ชุมชนในการบริหารจัดการ เพือ่ให้เกิดการใช้สอย ทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีใช้อย่างย่ังยืน  

5.แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลห้วยกะปิได้รบัการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม    
  
      

 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนา

สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

 

ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการชายฝั่ง 
แบบบูรณาการ 

 

1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษา
ทุกระดบั 
2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุข การควบคุมและ
ปูองกันโรค 
3  การส่งเสรมิวัฒนธรรม  
ประเพณี   
4  ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
5  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
6  ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรใน
ด้านกระบวนการผลิต และการ
สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต 
7  ส่งเสริมสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห ์
8  การรักษาความสงบ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

1 ก่อสร้างปรบัปรุง ซ่อมแซม
เส้นทางคมนาคม 
2 ขยายแนวเขตประปา 
ปรับปรงุและซ่อมแซมระบบ
ประปา 
3 การพัฒนาระบบการระบาย
น้ า 
4 ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
ปรับปรงุและซ่อมแซม 
5 การพัฒนาระบบผงัเมอืง / 
ระบบสาธารณูปโภค 

1  การปรับปรงุและพัฒนา 
เครื่องมือ เครือ่งใช้ ให้
สามารถบริการ ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว  ถูกต้อง และ
ทันสมัย 
2 การบรหิารงานบุคคล 
3 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการประชาสัมพันธ์ 
4 การมีส่วนร่วมในการ
บรหิารจัดการท้องถ่ิน 
5 การพัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้

1 การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 
2 การบรหิารจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

 

แนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

 

1.การอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
2.ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
ชลบุร ี
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคนและชมุชน
ให้มีคุณภาพ โดยการ
จัดบริการสังคมให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
รองรับการเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างสมดุล
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1.ส่งเสริมสนับสนนุ 
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณที้องถิ่นและ
การสาธารณสขุเพือ่
ยกระดับคุณภาพชวีิต
ของชุมชน 

- ร้อยละเดก็เลก็ใน
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก   
ในสังกัดและเด็ก
อนุบาลในสถานศกึษา
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียน
ภาคบังคับไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 95 

95 96 97 98 - ส่งเสรมิและ
สนับสนุน
การศกึษาทกุ
ระดับ  

- ร้อยละที่เพิม่ขึน้
ของจ านวนเดก็
เล็กที่เข้ารับ
บริการใน
สถานศกึษา 

ร้อยละ 1 /ป ี 1.โครงการจัด
ส่งเสริมด้าน
การศกึษา 
2.โครงการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ด้านการศึกษา 

-กอง 
การศกึษาฯ 

 

    - ประชาชนมีสขุภาพ
แข็งแรง   ไดร้ับบริการ
สาธารณสขุด้านการ
ส่งเสริมสขุภาพการ
ปูองกันโรคและการ
ฟื้นฟูสภาพ 

60 70 80 90 -การพฒันา
คุณภาพชีวิต
ด้านสาธารณสุข 
การควบคุมและ
ปูองกันโรค 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของชมรม
สร้างสุขภาพ      
ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา 

ร้อยละ  
10 /ปี 

1.โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนาชมรมสร้าง
สุขภาพ  
2.อุดหนุน
งบประมาณเพือ่
สร้างความเข้มแข็ง
ชมรมสร้างสุขภาพ         
3.งานอืน่ๆ   

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

ส านักปลัด 

     20 40 60 80  -ร้อยละบุคลากร
ด้านสาธารณสุข  
แกนน าเครือข่าย
สร้างสุขภาพได้รับ
การพัฒนา 
 

ร้อยละ 20/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการ/
กิจกรรมการ
ฝึกอบรม       
การพัฒนา
ศักยภาพ       
การเพิ่มพูนทกัษะ
ด้านสาธารณสุข 
2.งานอืน่ๆ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

 

แบบ ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

     5 10 15 20  -ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
ได้รับการตรวจคดั
กรองสุขภาพ 
 
 
 

ร้อยละ 5 /ป ี 1.โครงการ/
กิจกรรมการ
ตรวจคัด
กรองสุขภาพ
แก่ประชาชน
2.งานอืน่ๆ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

 

     20 40 60 80  -ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
ได้รับการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสขุ     
การควบคุม
ปูองกันโรค     
การฟืน้ฟูสภาพ 
การสขุาภิบาลและ
อนามัย
สิ่งแวดลอ้ม 

ร้อยละ 20/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการ/
กิจกรรมด้าน
การส่งเสรมิ
สุขภาพ    
การควบคุม 
ปูองกันโรค 
การฟืน้ฟู
สภาพ      
การ
สุขาภิบาล
และอนามัย
สิ่งแวดลอ้ม   
2.งานอืน่ๆ  
 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

    - จ านวนกิจกรรม      
ที่จัดส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณแีละ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น     
ไม่น้อยกว่า 5   
กิจกรรม /ปี 

5 7 9 11 -การส่งเสรมิ
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-จ านวนทีเ่พิ่มขึ้น
ของกิจกรรมที่
ส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ปีละ 2 กิจกรรม 
 

-กิจกรรม
ส่งเสริมทาง
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณแีละ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

-กอง 
การศกึษาฯ 

 

     5 7 9 11 -การส่งเสรมิการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

-จ านวนทีเ่พิ่มขึ้น
ของกิจกรรมที่
ส่งเสริมการกฬีา
และนนัทนาการ 

ปีละ 2 กิจกรรม -.กิจกรรม   
ที่ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

-ส านักปลัด  
-กอง
สาธารณสขุฯ 
-กอง 
การศกึษาฯ 

 

   2.ส่งเสริมเศรษฐกจิ
ด้านอาชีพ ด้านการ
ลงทุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได ้

- ประชาชนในท้องถิ่น 
มีรายได้  มีงานท า   
น าความรู้และ
นวัตกรรมมาใช้ใน      
การพัฒนาอาชีพ 
เศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่นสามารถ
แข่งขนัได้  

1 2 3 4 -ส่งเสรมิกลุม่
อาชีพ 

-จ านวนกลุ่มอาชีพ
และรายได้ที่
เพิ่มขึน้ 

อย่างน้อยปีละ 
1 กลุ่มอาชีพ 

1.ฝึกอบรม
อาชีพเสริม 
2.ส่งเสริม
การรวมกลุ่ม
อาชีพและ
การจดัตั้ง
วิสาหกิจ
ชุมชน 
3.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3     
พัฒนากระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรสู่ระบบการ
ผลิตคุณภาพสูงเพื่อให้
ผลผลิตทางการเกษตรมี
คุณภาพและมูลค่าเพิ่ม
ข้ึนสามารถแข่งขันได้ทั้ง
ตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3      
การพัฒนาเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1     
การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

3. ส่งเสรมิสนับสนนุ
เกษตรกร 

- มีกจิกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนพฒันาอาชีพ
ด้านการเกษตรไมน่้อย
กว่าปีละ 1 ครั้ง 

1 2 3 4 -ส่งเสรมิสนับสนุน
เกษตรกรในด้าน
กระบวนการผลิต
และการสรา้ง
มูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิต 

-ร้อยละจ านวน
เกษตรกรที่ได้รับ
การสนับสนนุใน
ด้านกระบวนการ
ผลิตและการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของ
ผลผลิตมากขึ้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม/
โครงการ 

1.จัด
ฝึกอบรม
ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับ
เกษตรกร 
2.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด  
 

 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7     
ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและ ทรัพย์สิน 

 4.สร้างภูมิคุ้มกันใน
สังคม และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่าง
พอเพียงและทั่วถึงและ
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

10 20 30 40 -ส่งเสริม
สวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 

-ร้อยละที่เพิ่มขึ้น

ของจ านวน เด็ก  
สตรี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  
คนพิการและ
ผู้ปุวยเอดส์ 
ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ร้อยละ 10/ปี 
 

1.สงเคราะห์
เด็ก สตรี  
ผู้สูงอายุฯลฯ 
เช่น 
สงเคราะห์
เบ้ียยังชีพ 
ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ      
2.งานอืน่ๆ     

-ส านักปลัด 

-กอง
สาธารณสขุฯ 
 

 

     20 40 60 80 -การรักษาความ
สงบความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

-ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการดูแล
เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย      
การปูองกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการแก้ไข 

ปัญหายาเสพ
ติด 

ร้อยละ 20/ป ี
 

1.กิจกรรม
ปูองกัน 
บรรเทา      
สาธารณภัย 
2.การแก้ไข 
ปัญหา       
ยาเสพติด 
3.การ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
4.การแข่งขัน
กีฬาต้านยา  
เสพติด 
5.งานอื่นๆ 

 

-ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาระบบผังเมือง 
ระบบ Logistic 
โครงสร้างพืน้ฐานและ
แหล่งน้ าเพือ่รองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวดั 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน /
สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- มุ่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
ตามระบบผังเมืองรวม
จังหวัดชลบุรี สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
ได้อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง เอือ้ตอ่การ
พัฒนาทอ้งถิน่ให้มี
เสถียรภาพ ท าให้
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีสามารถ
ด ารงชีวิตไดอ้ย่างเป็น
สุข โดยด าเนินการ
พัฒนาการพัฒนาการ
คมนาคม และระบบ
สาธารณูปโภคพืน้ฐาน 

-จ านวนโครงการทีม่ี
การพัฒนาระบบ
คมนาคม ระบบ
ระบายน้ า และระบบ
สาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐาน สามารถ
รองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองในระยะยาว 
เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

10 12 14 16 - กอ่สร้าง
ปรับปรุง  
ซ่อมแซม   
เส้นทาง
คมนาคม 
 

- จ านวนถนนที่มี
ผิวจราจรได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้
และได้รับการ
บ ารุงรักษา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2  โครงการ 
 

-ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ถนนให้ได้
มาตรฐาน 
 

-กองช่าง -ส านักปลัด 

     10 12 14 16 -ขยายแนวเขต
ประปาปรับปรุง
และซ่อมแซม 

-จ านวนเสน้ทาง
ประปาที่ได้รับการ
ขยายเขตปรับปรุง
และซ่อมแซม 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 
 

ขยายเขต
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ระบบท่อเมน
ประปา 

-กองช่าง -ส านักปลัด 

     10 12 14 16 -การพัฒนา
ระบบการ
ระบายน้ า 
 

-จ านวนแนวท่อ
ระบายน้ าที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึน้
และที่ไดร้ับการ
บ ารุงรักษา 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 โครงการ 
 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ าให้
ได้มาตรฐาน 
 
 

-กองช่าง -ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

     50 52 54 56 -ขยายเขต
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซมไฟฟูา
แสงสว่าง
สาธารณะ 

-จ านวนไฟฟูาแสง
สว่างสาธารณะ
ภายในเขต
เทศบาลทีม่ีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
และขยายเขต
เพิ่มขึน้ 
 

ปีละไม่น้อยกว่า 
2 สายทาง 
 

-มีการขยาย
เขตปรับปรุง
ซ่อมแซม
ไฟฟูาแสง
สว่าง
สาธารณะ 

-กองช่าง -ส านักปลัด 

     1 2 3 4 -การพฒันา
ระบบผังเมอืง/
ระบบ
สาธารณูปโภค 

-จ านวนกจิกรรมที่
ให้ความรู้แก่
ประชาชน 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 กิจกรรม 

- ประชาชน
ปฏิบัติตาม
แนวทางของ
ระบบผังเมอืง
รวมจงัหวัด
ชลบุรี 

-กองช่าง -ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคนและชมุชน
ให้มีคุณภาพ โดยการ
จัดบริการสังคมให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
รองรับการเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมได้อย่างสมดุล
และย่ังยืน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การบริหาร
จัดการ 

1. มุ่งพัฒนาท้องถิ่นให้
มีความเจรญิและ
พัฒนาองคก์รให้มกีาร
ด าเนนิงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

-การบริหารงาน
ท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพทัง้
ด้านบุคลากร และ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

70 75 80 85 -  การปรับปรุงและ
พัฒนา เครื่องมือ 
เครื่องใช ้ให้สามารถ
บริการ ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว  
ถูกตอ้ง และทนัสมัย 
 

- ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชนและผูม้า
ติดต่อราชการอยู่
ในระดับด ี

ผลส ารวจความ
พึงพอใจ        
เพิ่มขึน้ไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5/ป ี
 

1.มีการจัดหา
ปรับปรุงและ
ซ่อมแซม
เครื่องมือ
เครื่องใชเ้พื่อ
บริการ
ประชาชน 
2.จัดท าแบบ
ส ารวจความ
พึงพอใจ
ประชาชน 
3.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

     1 2 3 4 -การเพิ่มพนูทกัษะ
การปฏิบัติงานแก่
บุคลากร 

- บุคลากรไดร้ับ
การเพิ่มพูนทกัษะ
การปฏิบัติงาน 
100 % 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 หลักสูตร   

1.การจดั
อบรมให้
ความรู ้
2.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

     7 7 7 7 -พัฒนาด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
ประชาสัมพนัธ ์

- จ านวน
ประชาชนที่เข้าถึง
การบรกิารข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึน้ 

ไม่น้อยกว่า 7 
ช่องทาง 

 -ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 

   2. ประชาชนใน
ท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต มกีารจัดการ  
องค์ความรู้  ชมุชน
เข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเอง  และมีสว่น
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 10 12 14 16 -ส่งเสรมิการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ
ท้องถิ่น 

- มีกจิกรรมและ
ช่องทางให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการทอ้งถิน่ไม่
น้อยกว่าปีละ 10 
กิจกรรม 

ร้อยละ 2 /ป ี 1.การจดั
ประชุม 
2.การจดั
ประชาคม 
3.การจดั
กิจกรรม
เสวนาให้
ประชาชน
แสดงความ
คิดเห็น 
3.งานอืน่ๆ 
 

-ส านักปลัด ทุกสว่น
ราชการ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

    -การเพิ่มของรายได้
ภาษีที่จัดเก็บเอง 
ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ 6 ต่อปี 

5 5 5 5 - พัฒนาการ
จัดเก็บรายได้ 

- จ านวนชอ่ง
ทางการ
ประชาสัมพนัธ์ 
ขั้นตอนและวิธกีาร
เสียภาษีอากร 

 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

- โครงการ/กจิกรรมปรับปรุง
พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพนัธก์ารเสียภาษี
อากร เชน่ แผ่นพับ, ปูาย
ประชา 
สัมพันธ,์ เสียงตามสาย, เว็บ
ไซด์ ,การออกหน่วยเคลือ่นที่ 
ฯลฯ 

-กองคลัง  

     6 6 6 6  - อัตราการเพิ่มของ
รายได้ภาษีที่จัดเก็บ
เอง 

 

ร้อยละ 6 /ปี - ประชาสมัพันธข์ั้นตอนและ
วิธีการเสียภาษีอากรด้วยสื่อ
ต่างๆเชน่ แผน่พับ, ปูาย
ประชาสัมพนัธ,์ เสียงตาม
สาย, เว็บไซด์ , การออก
หน่วยเคลื่อนที ่ฯลฯ 

-กองคลัง  

     7 7 7 7  - จ านวนครั้งการ
ออกหน่วยเคลือ่นที่
ช าระภาษี 

ไม่น้อยกว่า     
ปีละ 7 ครั้ง 

- โครงการ/กจิกรรมการออก
หน่วยเคลื่อนทีเ่พื่อรับช าระ
ภาษี 

-กองคลัง  

     12 12 12 12  - จ านวนครั้งของ
การปรับปรุงและ
พัฒนาขอ้มูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ไม่น้อยกว่า     
ปีละ 12 ครั้ง 

-ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเป็น
ปัจจุบัน 
-โครงการ/กิจกรรมการออก
ส ารวจข้ออมูลภาคสนาม,
การขอคัดลอกข้อมูลจาก
ส านักงานทีด่ินจังหวัดชลบุรี 
เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลใน
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

-กองคลัง  
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีสว่น
ร่วมให้เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศและการ
ใช้ประโยชน ์

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การอนรุักษ์/ฟืน้ฟู
สิ่งแวดลอ้มและ 
พลังงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การจดัการชายฝั่งแบบ
บูรณาการ 

ด าเนนิการอนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ โดยเนน้
กระบวนการมีสว่นร่วม
ของชุมชนในการ
บริหารจัดการ เพื่อให้
เกิดการใช้สอย 
ทรัพยากรทีม่ีอยู่อย่าง
จ ากัดให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า และมีใช้
อย่างย่ังยืน 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รับ
การดแูล  รักษา  ฟื้นฟู  
เกิดความสมดุล
ระหว่างการอนรุักษ์
และการใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืน 

20 40 60 80 -ส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มของ
ชุมชนเพื่อดแูล 
รักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 
 
 
 
 

- ร้อยละที่เพิม่ขึน้
ของอาสาสมัครใน
การเฝูาระวัง ดแูล 
รักษาสิ่งแวดลอ้ม
ในชุมชน 
 

ร้อยละ 20 /ปี 1.โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนา
เครือข่าย 
อาสาสมัคร
ในการดูแล 
รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้ม  
2.งานอืน่ๆ   

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

-ส านักปลัด 

     
 

5 5 5 5  -ประชาชนมี
ช่องทางในการ
รับทราบและแจ้ง
ข้อมูล ปัญหาด้าน
สิ่งแวดลอ้มที่
รวดเร็ว 

ครบทุกช่องทาง 1.โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนา
รูปแบบ/ช่อง
ทางการแจ้ง
ข้อมูล 
ข่าวสารด้าน
ทรัพยากรธร
รมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม   
2.อื่นๆ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

ส านักปลัด 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.             

ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการพัฒนา 
ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าว หน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

     8/9 8/9 8/9 8/9  -ก ากับดูแล 
ประสานงานให้
ผู้ประกอบการโรงโม่
และเหมอืงแร่ ปฏิบัติ
ตามมาตรการเฝูา
ระวังผลกระทบด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

-จ านวนโรงโมแ่ละ
เหมืองแรท่ี่ได้รับ
การติดตาม 
ประเมนิผลการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการการเฝูา
ระวังผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงโมแ่ละ
เหมืองแร ่

 ครบทกุแห่ง 1.โครงการ/กิจกรรมการ
ตรวจตดิตาม  ประเมิน
และก ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการ เฝูาระวัง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
2.อื่นๆ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

 

     50 60 70 80  . -ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมความ
ร่วมมอืของ
หน่วยงานภาครฐั  
องค์กรชุมชน และ
ผู้ประกอบการใน
การแก้ไขปัญหา 
ความเดอืดรอ้น 
และผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละ 10 /ปี 1.โครงการ/กิจกรรมการ
สร้าง/พัฒนารูปแบบความ
ร่วมมอืในการแก้ไขปญัหา
ความเดอืดรอ้นและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  
2.อื่นๆ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 

 

     80 82 84 86 -เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการมูล
ฝอยในชุมชน 

-ปริมาณขยะที่
สามารถจัดเก็บ
เพื่อน าไปก าจัด
มากกว่ารอ้ยละ  
80 
 

ร้อยละ 2 /ป ี 1.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมการมีส่วนรม่ของ
ชุมชนในการจัดการขยะ 
2.โครงการ/กิจกรรมจดัหา 
ปรับปรุงซ่อมแซม
เครื่องมือเครือ่งใช้เพือ่เพิ่ม
ประสิทธภิาพในการเก็บ
ขนขยะ 

-กอง 
สาธารณะสุขฯ 
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ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

 

ยุทธศาสตร์ อปท.             
ในเขตจังหวดั 

 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

 

พันธกิจ 
 

ตัวช้ีวัดระดับ
เป้าประสงค์  
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย  

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

 พ
.ศ

.2
56

1 

  พ
.ศ

.2
56

2 

  พ
.ศ

.2
56

3 

  พ
.ศ

.2
56

4 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว 
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
สินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้มี
ความหลากหลายได้
มาตรฐานสากล และ
เป็นที่ประทับใจของ
นักท่องเที่ยวระดับ
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การส่งเสรมิวัฒนธรรม
และการทอ่งเที่ยวที่
ย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งทอ่งเที่ยว 
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 
 

- อนรุกัษ์ ฟื้นฟู พฒันา 
แหล่งทอ่งเที่ยว       
ที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดชลบุร ี

1. แหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในต าบลห้วยกะปิ
ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนาโดยการมีสว่น
ร่วมของประชาชน 
ทุกปี 

1 1 1 1 - การปรับปรุง
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ต าบลห้วยกะป ิ
 

ปรับปรุงเส้นทาง
และสภาพภูมทิัศน์
บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว         2 สง่เสรมิการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชลบุรี 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง 
 
 

1.ปรับปรุง 
ทัศนียภาพ
เพื่อพัฒนา
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 
2.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด  

    2. มีการ
ประชาสัมพนัธ์เสน้ทาง
และแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตจังหวดัชลบุร ี

1 2 3 4 -ส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
ชลบุรี 

- มีกจิกรรมติดตั้ง
ปูายแนะน า
เส้นทาง/แหล่ง
ท่องเที่ยว ใน
จังหวัด 
 

ปีละไม่น้อยกว่า 
1 โครงการ/
กิจกรรม 
 
 

1.ท าปูาย
บอกทาง 
2.ปูายประชา 
สัมพันธ ์
3.งานอืน่ๆ 

-ส านักปลัด -กองช่าง 

     5 5 5 5  - มีช่องทางในการ
ประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยว
ภายในจังหวัด
ชลบุรี 

ไม่น้อยกว่า 5 
ช่องทาง 

-จัดท าสือ่
ประชา 
สัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

-ส านักปลัด  
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ส่วนที่  4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

บริการชุมชนและสังคม 1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานสาธารณสุข  
1.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
1.4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
1.5 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
1.6 แผนงานการเกษตร 
1.7 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
1.8 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด       
กองการศึกษา  
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

2 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม 2.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
2.2  แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 
ส านักปลัด  
กองการศึกษา  
กองช่าง 

- 
 
- 
- 
- 

3 ด้านการบริหารจัดการ 
 

บริการชุมชนและสังคม 3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3.3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
 
ส านักปลัด       
กองคลัง 

- 
- 
 
- 
- 

4 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ชายฝั่ง 
แบบบูรณาการ 
 

บริการชุมชนและสังคม 4.1 แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 
 

- 

5 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและสังคม 5.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ส านักปลัด - 

รวม 5  ยุทธศาสตร์    - 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564   รวม 4 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานสาธารณสุข  
1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
1.4 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1.6 แผนงานการเกษตร 
1.7 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
1.8 แผนงานงบกลาง 
1.9 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

18 
14 
16 

 
2 
5 
4 
1 
3 
2 

 
 

9,344,000 
1,131,800 
2,410,000 

 
700,000 
460,000 
130,000 
100,000 

12,980,000 
300,000 

 
 

15 
14 
15 

 
2 
5 
4 
1 
3 
1 

 
 

605,000 
1,131,800 

710,000 
 

700,000 
460,000 
130,000 
100,000 

15,100,000 
100,000 

 
 

15 
14 
15 

 
2 
5 
4 
1 
3 
2 

 
 

645,000 
1,131,800 

710,000 
 

700,000 
460,000 
130,000 
100,000 

17,220,000 
300,000 

 
 

15 
14 
15 

 
2 
5 
4 
1 
3 
1 

 
 

645,000 
1,131,800 

710,000 
 

700,000 
460,000 
130,000 
100,000 

19,340,000 
100,000 

 
 

63 
56 
61 

 
8 

20 
16 
4 

12 
6 

 
 

11,884,000 
4,527,200 
4,540,000 

 
2,800,000 
1,840,000 

520,000 
400,000 

64,640,000 
800,000 

รวม 65 27,555,800 60 19,036,800 61 21,396,800 60 23,316,800 246 91,951,200 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
2.2  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

11 
9 

 
 

21,810,000 
9,730,000 

 
 

8 
5 

 
 

30,249,000 
3,450,000 

 
 

2 
4 

 
 

4,457,000 
2,450,000 

 
 

- 
5 

 
 

- 
3,450,000 

 
 

21 
23 

 
 

56,516,000 
19,080,000 

รวม 20 31,540,000 13 33,699,000 6 6,907,000 5 3,450,000 44 75,596,000 

แบบ ผ. 07 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี 2564   รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
3.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
3.4 แผนงานงบกลาง 
3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
1 
6 
8 
1 
2 

 
2,300,000 

128,600 
5,804,000 

600,000 
550,000 

 
- 
- 
6 
1 
2 

 
- 
- 

5,750,000 
600,000 
550,000 

 
- 
- 
6 
1 
2 

 
- 
- 

5,750,000 
600,000 
550,000 

 
- 
- 
6 
1 
2 

 
- 
- 

5,750,000 
600,000 
550,000 

 
1 
6 

24 
4 
8 

 
2,300,000 

128,600 
23,054,000 
2,400,000 
2,200,000 

รวม 18 9,382,600 9 6,900,000 9 6,900,000 9 6,900,000 53 30,082,600 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
การจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
4.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

60,000 
90,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

60,000 
90,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

60,000 
90,000 

 
 
 

1 
2 

 
 
 

60,000 
90,000 

 
 
 

4 
8 

 
 
 

240,000 
360,000 

รวม 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 12 600,000 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
 
 

2 

 
 
 

100,000 

 
 
 

2 

 
 
 

100,000 

 
 
 

2 

 
 
 

100,000 

 
 
 

2 

 
 
 

100,000 

 
 
 

8 

 
 
 

400,000 
รวม 2 100,000 2 100,000 2 100,000 2 100,000 8 400,000 

รวมทั้งสิ้น 108 68,728,400 87 59,885,800 81 35,453,800 79 33,916,800 363 198,629,800 
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          2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 ถึง 2564) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
              ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                                
                                            ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 

-เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้จาก
สภาพจริงนอกห้องเรียน 

-จัดกิจกรรมให้กับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ให้
เด็กได้เรียนรู้จากสภาพความ
จริงนอกห้องเรียน 

40,000  40,000 40,000 40,000 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
ของเด็กไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

-เด็กได้เรียนรู้และ
แก้ปัญหาจาก
เหตุการณ์ที่
ประสบจริงได้ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ/กิจกรรมวัน
วิชาการสานฝันเด็ก
น้อย 

-เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ
แก่เด็กและผู้ปกครองและ
ครูผู้สอนในการส่งเสริมให้
เด็กมีผลงานตาม
พัฒนาการสมวัย 

-จัดโครงการ/กิจกรรมวัน
วิชาการสานฝันเด็กน้อย 1 
กิจกรรม 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้ปกครองและ
นักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

-เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ / จิตใจ 
สังคมและ
สติปัญญาเต็ม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและ 
สังคมได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการประเมิน
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

-เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร
ประเมินภายใน ศพด.ตาม
มาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ 
ก าหนดและพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 

-ประเมินภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ ตาม
มาตรฐานที่กรมส่งเสริมฯ
ก าหนด 

20,000  20,000 20,000 20,000 จ านวนร้อยละ
ของ ศพด.ที่
ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

-ศพด.ด าเนินงาน
อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานและมี
ความพร้อมก่อน
การเข้าตรวจ
ประเมินของกรม
ส่งเสริมฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

-เพ่ือสร้างความตระหนัก
และร่วมมือกับครอบครัว
เด็กในการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
อย่างเต็มศักยภาพตามวัย 

-จัดประชุมผู้ปกครองของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
ประชุม 2 ครั้ง / ปี 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้ปกครองที่
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

-ผู้ปกครองเด็ก
เห็นความส าคัญ
ในการดูแลและ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
อย่างถูกต้องตาม
วัย 

กอง
การศึกษา 
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                ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการประชุม
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือจัดประชุมวาง
แผนการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แห่ง 

-จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 ศูนย์ 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนไม่น้อย
กว่า 2 ครั้งต่อ
ป ี

-คณะกรรมการ
บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
3 แห่ง สามารถ
วางแผนบริหาร
จัดการภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

 

6 โครงการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กปลอดภัย 

- เพ่ือให้ผู้ดูแลเด็กมีความรู้
และดูแลเด็กได้อย่าง
ปลอดภัย 

- อบรมให้ความรู้ / จัด
กิจกรรมให้ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย ์

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ดูแล
เด็กเข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ90 

- เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

(กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                    
       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ 

-เพ่ือให้เด็กเล็กได้
แสดงออกถึงความรัก
ความกตัญญูกตเวทีต่อ
มารดา 

-จัดกิจกรรมเรียนรู้วันแม่
แห่งชาติในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ 

10,000  10,000 10,000 10,000 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

-เด็กเล็กได้เรียนรู้
กิจกรรมวันแม่
ส่งผลให้มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
บิดา และมารดา 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจัดกิจกรรม 
วันไหว้ครู 
 

-เพ่ือสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-จัดกิจกรรมเพ่ือสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 
ศูนย์  

15,000  15,000 15,000 15,000 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

-เด็ก มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่
เหมาะสมกับวัย
และพัฒนาใช้กับ
การเรียนและวัยที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการพัฒนา
บุคลากรทางด้าน
การศึกษา 

-จัดอบรม / ศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางด้านการศึกษา 

-บุคลากรกองการศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 3 ศูนย์ 

60,000  60,000 60,000 60,000 จ านวน
บุคลากรทาง
การศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100 

-บุคลากรกอง
การศึกษาและ
ผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้
ความสามารถ     
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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               ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                     
              ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจัดงาน 
วันเด็กแห่งชาติ 

-เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในต าบล
ร่วมกิจกรรมและแสดงออกอย่าง
เต็มความสามารถในวันเด็ก 

-จัดกิจกรรมวิชาการและ
งานวันเด็กแห่งชาติให้กับ
เด็กตามกลุ่มเปูาหมาย 
1,500 คน 

300,000  300,000 300,000 300,000 จ านวนเด็ก
และเยาวชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 90 

-เด็กมีการพัฒนา  
มีขวัญและ
ก าลังใจ และได้
แสดงออกอย่าง
เต็มความสามารถ 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
กิจกรรมพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ร่มรื่น สะอาด เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 
 

-จัดกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนในการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
กลุ่มเปูาหมาย 120 คน 

15,000  15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู้ปกครองและ
ชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทั้ง 3 แห่ง มี
ความร่มรื่น 
สะอาด  
เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและ
ความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

- เพ่ือให้เด็กปลอดภัยจาก
โรคติดต่อต่างๆ 
- เพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพ
ฟันและมีสุขภาพฟันดี 

- จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 
3 ศูนย ์

10,000  10,000 10,000 10,000 มีการจัด
กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ปีละ 4 ครั้ง 

- เด็กเล็กใน 
ศพด.มีสุขภาพ
อนามัยและความ
ปลอดภัย 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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         ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                            
        ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการจัดซื้อ
หนังสือห้องสมุด
ประชาชน 

-เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตลอดชีวิตให้
เด็ก เยาวชนและประชาชน 

- จัดซื้อหนังสือห้องสมุด
ประชาชนเพ่ือ บริการ
ประชาชนเพิ่มเติม 

70,000  70,000 70,000 70,000 มีจ านวนหนังสือ
เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่า 300 เล่ม 

-ประชาชนได้รับ 
บริการและรับ
ความสะดวก มี
สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

กอง
การศึกษา 

 

14 โครงการจัดท าปูาย
นิเทศศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- เพ่ือจัดท าปูายนิเทศ ปูาย
ทางวิชาการต่างๆ ใน ศพด.
ทั้ง 3 ศูนย์ 

- จัดท าปูายต่างๆภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 
ศูนย ์

15,000  15,000 15,000 15,000 - มีการจัดท า 
ปรับปรุงปูาย
นิเทศไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง   

- ผู้ปกครองและ
ประชาชนทั่วไป
ได้ทราบผล
พัฒนาการของ
เด็ก ใน ศพด. 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการจัดหาสื่อ
และวัสดุการศึกษา
ห้องสมุดประชาชน 

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป มีสื่อและ
วัสดุการศึกษาใช้ใน
การศึกษาเรียนรู้ 

- จัดซื้อสื่อและวัสดุ
การศึกษาให้แก่ เด็ก 
เยาวชน ประชาชนทั่วไป 

50,000  50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
เข้ารับบริการ
ห้องสมุดไม่น้อย
กว่า 720ครั้ง/ปี 

- เด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
ได้รับการส่งเสริม
การจัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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         ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                              
                                      ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการค่าจัดการ
เรียนการสอนของ 
ศพด. 

- เพ่ือจัดซื้อสื่อวัสดุการ
เรียนการสอนที่ทันสมัย
เพียงพอในการจัดการ
เรียนการสอนตลอดปี
การศึกษา 

- จัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่อ
การเรียนการสอน และ
เครื่องเล่นส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้เพียงพอ
กับเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ 
 

459,000 
 

 - - - มีการจัดซื้อสื่อวัสดุ
การศึกษาไม่น้อยกว่าปี
ละ 1 ครั้ง 

- เด็กมีสื่อวัสดุ   
การเรียนการสอน 
ที่เพียงพอตลอดปี
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการอาหาร
เสริม(นม) 

- เด็กในโรงเรียนเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบและ 
ศพด.ในสังกัดได้ดื่มนม 
ที่มีประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) 
ให้เด็กอนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที่ 6  
และ ศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ 

2,600,000  - - - มีการอุดหนุนและ
จัดหาอาหารเสริม(นม)
ให้เด็กอย่างทั่วถึง 

- เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง ได้ดื่มนม
ที่มีประโยชน์
อย่างเพียงพอ 

กอง
การศึกษา 
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       ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                               
      ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดวงตา
สดใสจากใจ
เทศบาลต าบล 
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ที่มี
ปัญหาทางสายตาได้รับ
การดูแลแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม เป็น
การปูองกัน
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจ
เกิดข้ึนได้ 

-สงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ที่มี
ปัญหาทางสายตา ได้รับ
การดูแลด้านการมองเห็น 
(จ านวน 100 คน/ปี) 

45,000  45,000 45,000 45,000 -ผู้มีปัญหาทางด้าน
สายตาได้รับการแก้ไข
ปัญหาโดยการตรวจวัด
สายตาและตัดแว่น 
ไม่น้อยกว่า  
100 คนต่อปี 

-กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล
รักษาและแก้ไข
ปัญหาทางสายตา
อย่างเหมาะสมไม่
มีภาวะแทรกซ้อน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลอาหาร    
และอาชีวอนามัย 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขาภิบาลและอาชีวอนา
มัยที่ดี 

-ประชาชนในต าบล      
ห้วยกะปิมีสุขภาพอนามัย  
ที่ดี 

30,000  30,000 30,000 30,000 ร้านอาหาร/แผงลอย
ผ่านการตรวจ
มาตรฐานสุขาภิบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

-ชุมชนน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

3 โครงการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการตาม 
พรบ.สาธารณสุข 
2535 

-เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
ได้รับความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบการ 

-ประชาชนในต าบล      
ห้วยกะปิมีสุขภาพอนามัย  
ที่ดี 

20,000  20,000 20,000 20,000 ผู้ประกอบการใน
กลุ่มเปูาหมาย     มี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 70 

-ผู้ประกอบการมี
ความรู้ที่ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                             
                   ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการควบคุม
โรคระบาดและภัย
พิบัติในพ้ืนที่ 

-เพ่ือควบคุมและแก้ไข
ภาวะการระบาดของโรค
ในกรณีฉุกเฉิน 

-ควบคุมโรคระบาดให้กับ
ประชาชนในต าบล 
ห้วยกะปิ 

50,000  50,000 50,000 50,000 ในกรณีที่เกิดโรค
ระบาดในพ้ืนที่สามารถ
ด าเนินการควบคุมโรค
ได้ครอบคลุมทั้ง 7 
ชุมชน 

-สามารถควบคุม
การระบาดของ
โรคได้ทันท่วงที 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

5 โครงการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ 

-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน
ต าบลมีความตระหนักใน
การดูแลสุขภาพตนเอง
อย่างถูกต้อง 

-จัดกิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพให้กลุ่ม
เสี่ยง 

40,000  40,000 40,000 40,000 -ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการดูแลและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  

-ลดภาวะเสี่ยง
ของโรคแทรก
ซ้อนที่อาจเกิด
จากการเจ็บปุวย
ด้วยโรคเรื้อรังของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 

6 โครงการ อย.น้อย 
ในโรงเรียน 

-เพ่ือสร้างแกนน า อย.
น้อยในโรงเรียนให้มี
ศักยภาพในการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
อาหารที่น ามาจ าหน่าย
ในโรงเรียน 

-นักเรียนเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ 

40,000  40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 

-นักเรียนมีความรู้
และความเข้าใจ
ในสารปนเปื้อนใน
อาหารอย่าง
ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 
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           ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                               
                                        ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการตรวจคัด
กรองสุขภาพเชิงรุก
ในชุมชนเพ่ือคน
รักษ์สุขภาพ 

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
การตรวจคัดกรอง
สุขภาพและจัดบริการ
สาธารณสุขให้แก่
ประชาชนครอบคลุมทุก
ชุมชน 

-ตรวจคัดกรองสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน  
ทั้ง 7 ชุมชน/ป ี

400,000  400,000 400,000 400,000 ผู้มีปัญหาสุขภาพ
ได้รับการดูแล
ครอบคลุมทั้ง 7 
ชุมชน 

-ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้น ได้รับบริการ
ตรวจคัดกรอง
สุขภาพครอบคลุม
ทุกชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 

8 โครงการส่งเสริม
แม่คนดีเพ่ือครรภ์นี้
มีคุณภาพ 

-เพ่ือให้หญิงตั้งครรภ์
ดูแลสุขภาพตนเองได้รับ
การฝากครรภ์และการ
ดูแลหลังคลอดอย่างมี
คุณภาพ 

-เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์
จ านวน 3 ครั้ง/ราย 

16,800  16,800 16,800 16,800 -หญิงตั้งครรภ์ใน
พ้ืนที่ได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบ้าน
หลังคลอดตาม
เกณฑ์โดย อสม. 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

-หญิงตั้งครรภ์มี
ความรู้ ความเข้าใจ
และมีพฤติกรรมใน
การดูแลตนเองที่
ถูกต้องเพ่ือเด็กแรก
เกิดสุขภาพดีต่อไป 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 

9 โครงการ รู้ก่อน 
รู้ทัน ปูองกัน 
ตั้งครรภ์ก่อน 
วัยอันควร 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะปฏิเสธ
การมีเพศสัมพันธ์ 
ก่อนวัยอันควร 

-เยาวชนในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ  
จ านวน 100 คน 

40,000  40,000 40,000 40,000 เยาวชนเข้าอบรม
ครบตาม
กลุ่มเปูาหมาย 

-ลดภาวะเสี่ยงต่อ
การตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควรในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                            
                             ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก  

-เพ่ือปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่ 
-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และตระหนักใน
การปูองกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

-จัดกิจกรรมรณรงค์
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
ครอบคลุม 7 ชุมชน 

200,000  200,000 200,000 200,000 -มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์ปูองกันโรค
ไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
3 ครั้งต่อปี 

-สามารถปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข้เลือดออกตาม
ฤดูกาลได้ 
-ประชาชนให้
ความร่วมมือใน
การรณรงค์
ปูองกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก
ในชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 

11 โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบล 
ห้วยกะปิ 
 

-เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 
-เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพ จิตใจ และสังคม 

-ผู้สูงอายุต าบลห้วยกะปิ
จ านวน 7 ชุมชน 

100,000  100,000 100,000 100,000 มีผู้สูงอายุมาใช้
บริการเพิ่มข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 
ต่อปี 

-สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุต าบล 
ห้วยกะปิได้รับ
การพัฒนาด้าน
สุขภาพจิตใจและ
สังคม 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 
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        ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                               
                                     ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการส่งเสริม
สุขภาพปากและฟัน
ในผู้สูงอายุ 

-เพ่ือส่งเสริมสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุในการตรวจ
สุขภาพปาก และคัด
กรองความผิดปกติของ
เหงือกและฟันให้มีการใช้
งานบดเคี้ยวอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ผู้สูงอายุในต าบล 
ห้วยกะปิ  
จ านวน 200 คน 

30,000  30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุตาม
กลุ่มเปูาหมายได้รับ
การตรวจครบ 

-สามารถลด
ปัญหาสุขภาพ
ภายในช่องปาก
ท าให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพฟัน
แข็งแรง 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
(กองทนุ

หลักประกัน
สุขภาพ) 

13 โครงการตรวจ 
คุณภาพน้ าบริโภค 

-เพ่ือกระตุ้นให้
ผู้ประกอบการและ
ประชาชนมีความ
ตระหนักในการจัดการ
คุณภาพน้ าจากแหล่ง
ผลิตน้ าบริโภค 

 

-แหล่งผลิตน้ าดื่มในต าบล
ห้วยกะปิ 
จ านวน 7 ชุมชน 

20,000  20,000 20,000 20,000 มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ าจากตู้น้ า
ดื่มหยอดเหรียญ 
ครบ 100 % 

-เพ่ือให้ประชาชน
ได้บริโภคน้ าดื่ม
จากแหล่งน้ า 
แหล่งผลิตที่มี
คุณภาพ 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
 

14 โครงการรณรงค์
ปูองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้า 

-เพ่ือให้ประชาชน
ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและให้เทศบาล
ต าบลห้วยกะปิเป็นเขต
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

-ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้า (2,000 ตัว/ปี) 
-ฉีดฮอร์โมนคุมก าเนิดสัตว์
เลี้ยง (400 ตัว/ปี) 
-ท าหมันสัตว์(50 ตัว/ปี) 

100,000  100,000 100,000 100,000 จ านวนสัตว์เลี้ยง
ได้รับการฉีดวัคซีน
ปูองกันพิษสุนัขบ้า
ไม่น้อยกว่า  
2,000 ตัว/ปี 

-ต าบลห้วยกะปิ
เป็นเขตปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                            

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
การจัดประเพณีก่อ
พระทรายชุมชน
บ้านหนองกระ
เสริม (เสนอโดย
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้าน  
หนองกระเสริม) 

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
เกี่ยวกับการสืบสาน/สืบ
ทอด/อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จัดส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  150 คน 

- อนุรักษ์ วัฒนธรรม
และ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่คู่ท้องถิ่น
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการร่วม
กิจกรรม 
วันไหลบางแสน 

- เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีอันดีงาม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม 
เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป ร่วมกิจกรรมวันไหล
บางแสน 

40,000  40,000 40,000 40,000 จ านวนเยาวชน
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  120 คน 

- ประเพณีคงอยู่คู่
ท้องถิ่นสืบต่อไปและ
เป็นการร่วมส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนที่ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 

-เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมทางพุทธศาสนา
แก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม เด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ทั่วไป แห่เทียนพรรษา
ถวาย วัดในพ้ืนที่ 3 แห่ง 

30,000  30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า  200 คน 

- อนุรักษ์ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอยู่คู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 
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        ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                              
                                     ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการสร้าง
จิตส านึกร่วมใจ
พัฒนาวัดในพ้ืนที่ 

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงและ
พัฒนาพุธศาสนา 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาและท านุบ ารุงพุทธ
ศาสนาแก่ เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในต าบล
ห้วยกะปิ 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป    
เข้าร่วมกิจกรรม    
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
พุทธศาสนา 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการส่งเสริม
การจัดงาน
ประเพณีกองข้าว
ศาลจ้าวพ่อแขก 
 

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปร่วม
กิจกรรมประเพณีท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นแก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลห้วยกะปิ 

15,000  15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรม  ไม่
น้อยกว่า 300 คน 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการส่งเสริม
การจัดงาน
ประเพณีกองข้าว
ศาลจ้าวพ่อเขา
เขียว 

-เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนเด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป 
ร่วมกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่น 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่นแก่ เด็ก 
เยาวชน และประชาชนใน
ต าบลห้วยกะปิ 

15,000  15,000 15,000 15,000 จ านวนเด็ก เยาวชน 
ประชาชนทั่วไปเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 200 คน 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                             
                             ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) 
 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการส่งเสริม
และสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้
และร่วมกันท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการส่งเสริม 
สนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 
และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต าบลห้วยกะป ิ

10,000  10,000 10,000 10,000 มีการจัดกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าปีละ 1 
ครั้ง 

- เด็กได้เรียนรู้และ
ร่วมกันท ากิจกรรม
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม สนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

8 โครงการส่งเสริม
ประเพณีวันลอย
กระทง 

- เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

- ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริม 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม
ประเพณีวันลอยกระทง 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็ก 
เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 200 
คน 
 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป
ร่วม 
กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจัดงาน
ประเพณีรดน้ าขอ
พรผู้สูงอายุ 

-เพ่ือแสดงความกตัญญู
กตเวทีและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี 

-ผู้สูงอายุและผู้ร่วมงาน 
จ านวน 900 คน 

200,000  200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่และ
เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                            
                             ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาประจ า
ศูนย์สุขภาพ       
ต.ห้วยกะปิ 

-จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ประจ าศูนย์สุขภาพ       
ต.ห้วยกะปิ 

-ประชาชนในต าบล     
ห้วยกะปิ 

60,000  60,000 60,000 60,000 -มีวัสดุอุปกรณ์กีฬา
เพ่ือส่งเสริมเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนเล่นกีฬา
เพ่ิมข้ึนทุกปี 

-ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้นและ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์จากการ
เล่นกีฬา 

กอง
การศึกษา 

11 โครงการส่งเสริม 
การแข่งขันกีฬา 

- ส่งเสริม/สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาระดับต าบล
และการฝึกซ้อมนักกีฬา 
สู่การแข่งขัน 

- จัดกิจกรรมการเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน
และประชาชนต.ห้วยกะปิ 
และฝึกซ้อมนักกีฬาเพ่ือ
การแข่งขันระดับอ าเภอ 
จังหวัด 

40,000  40,000 40,000 40,000 มีทีมนักกีฬา
ตัวแทนประจ า
ต าบล 
ห้วยกะปิ 
ไม่น้อยกว่า 1 ทีม 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การกีฬาในระดับ
ต่างๆ  

กอง
การศึกษา 

12 โครงการฝึกอบรม 
ให้ความรู้และฝึก
ทักษะด้านกีฬา 
 

- เพ่ือให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิมีความรู้
และทักษะด้านกีฬา 
ตามความสนใจ 

- จัดการฝึกอบรม 
ให้ความรู้และฝึกทักษะ
ด้านกีฬา แก่เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป 

30,000  30,000 30,000 30,000  จ านวนเด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 30 คน 

- เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไปได้รับการ
ส่งเสริมด้านการ
กีฬา 

กอง
การศึกษา 
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      ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                           
                                   ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการแข่งขัน
กีฬาระหว่างชุมชน 

-เพ่ือส่งเสริมให้มีการจัด
แข่งขันประเภทต่างๆ ขึ้น
ภายในเทศบาล 
-เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
เกิดความสามัคคีขึ้นภายใน
ชุมชน 

-จัดการแข่งขันกีฬา
ระหว่างชุมชนภายในเขต
เทศบาล 
จ านวน 1 ครั้ง /ปี 

200,000  200,000 200,000 200,000 ประชาชนในต าบล
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- ประชาชนมี
ความสัมพันธ์
อันดีเกิดความ
สามัคคีขึ้นใน
ชุมชน  
-ประชาชนรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

ส านักปลัด 
 

14 โครงการแข่งขัน
กีฬาสีเชื่อมความ
สามัคคีในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้า
ร่วมกิจกรรมด้านกีฬา 

-จัดแข่งขันกีฬาสี ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านชากพุดซา 

10,000  10,000 10,000 10,000 จ านวนเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

-เด็กเล็กได้ออก
ก าลังกายและ
เสริมสร้างความ
สามัคคี 

กองการศึกษา 

15 โครงการรักลูก
ผูกพันสานสายใย 
ในครอบครัว 

-เพ่ือให้พ่อ แม่ ลูก มี
กิจกรรมร่วมกันใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์จัดกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ของ
ครอบครัว 

-เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในต าบล 
ห้วยกะปิ หรือ พ่อ แม่ 
ลูก ประมาณ  30 
ครอบครัว 

30,000  30,000 30,000 30,000 จัดกิจกรรมเพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว 1 
กิจกรรมต่อปี 

-สมาชิกใน
ครอบครัวเกิด
ความรัก ความ
ผูกพันได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                              
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์สุขภาพต าบล
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคารศูนย์
สุขภาพชุมชนต าบล   
ห้วยกะปิ 

-โดยปรับเป็นลู่ส าหรับเดิน 
วิ่งออกก าลังกายบริเวณ
โดยรอบอาคารศูนย์
สุขภาพต าบลห้วยกะปิ 

1,700,000  - - - ประชาชนทั่วไปเข้า
ใช้บริการไม่น้อย
กว่าปีละ 2,000 
ครั้ง 

ประชาชนมี
พ้ืนที่ออกก าลัง
กายส่งผลให้มี
สุขภาพที่ดี 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                            
                            ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.4 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเฉลิม   
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ฯ 

-เพ่ือเฉลิมฉลองงาน
ครบรอบพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  
-เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

-จัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบพระชนมายุของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ และจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับ
วันส าคัญชองชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์  

650,000  650,000 650,000 650,000 -ประชาชนในชุมชน
มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

-ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มี
ความรักชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ  

-เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ
พระชนมายุสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติต์
พระบรมราชินีนาถ 
 -เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระราชินี 
 

-จัดกิจกรรมถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมฉลอง
ครบรอบพระชนมายุ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์
พระบรมราชินีนาถ  

50,000  50,000 50,000 50,000 -ประชาชนในชุมชน
มีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

-ประชาชนได้
ร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินี 
นาถ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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        ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม          
                                    ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
และพัฒนาอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

  - เพ่ือสร้างทางเลือกใน
การประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่น 

- จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
อาชีพแก่ประชาชนใน
ชุมชน 

50,000  50,000 50,000 50,000 -จัดอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า 
70 คนต่อปี 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบ
อาชีพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

- เพ่ือแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและพัฒนาความ
เป็นอยู่ของประชาชนใน
พ้ืนที่ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นและบ าบัดทุกข์
บ ารุงสุขแก่ประชาชน
แบบ ABC 

- ประชาชนในเขตเทศบาล
ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

30,000  30,000 30,000 30,000 ประชาชนในต าบล
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

- ประชาชนได้
เข้าถึงการ
บริการต่าง ๆ 
ของรัฐ 
- ประชาชนมี
ความรู้เพื่อ
น าไปประกอบ
อาชีพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมการ
จัดเวทีประชาคม 

- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้มาจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-จัดเวทีประชาคมในต าบล
ห้วยกะปิทั้ง 7 ชุมชน 

60,000  60,000 60,000 60,000 -ร้อยละของ
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนพัฒนา
สามปีที่น าไปปฏิบัติ
จริงได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมกับ
องค์กรของรัฐ  
-ปัญหาทุกอย่าง
ของประชาชน
ได้รับการแก้ไข 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการจัดท าแผน
ชุมชน 

- พัฒนาศักยภาพของ
ประชาชนในการจัดท า
แผนชุมชนให้สอดคล้อง
กับปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน 

- จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าแผนชุมชน
ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
ประชาชนในชุมชนผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000  20,000 20,000 20,000 -จัดประชุมเพ่ือ
จัดท าแผนชุมชนไม่
น้อยกว่าชุมชนละ 
1 ครั้ง 

- ชุมชนทั้ง 7 
ชุมชน มีแผน
ชุมชนที่เป็น
ปัจจุบันสามารถ
สนองปัญหา
และความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนการ
ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน 

- เพ่ือให้คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ภายในหมู่บ้าน  ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณ์กับ
ชุมชนอ่ืน 

- จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือโครงการตาม
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรามหาภูมิพล  
อดุลยเดช จ านวน 1 ครั้ง 
/ ปี 

300,000  300,000 300,000 300,000 -คณะกรรมการ
หมู่บ้านได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

- คณะกรรมการ
สามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์
มาพัฒนาและ
บริหารงาน
ภายในหมู่บ้าน
ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.6 แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืชตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง   

-เพ่ือสนับสนุนการ
ขยายพันธุ์พืช ให้แก่
เกษตรกร 

-กลุ่มเกษตรกรในเขต
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 

40,000  40,000 40,000 40,000 -สนับสนุนการ
ขยายพันธ์พืชแก่
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 70 

-กลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนา
หลายๆ ด้าน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  

-เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
ของศูนย์บริการฯ ให้เป็น
ศูนย์รวมการบริหาร
การเกษตร   
-เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน และเป็นค่า
อบรมเพ่ิมความรู้ให้แก่
เกษตรกร 

-ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร    
ได้รับการพัฒนาที่
เหมาะสม 
 

30,000  30,000 30,000 30,000 -เกษตรกรมีความรู้
ความสามารถใน
การท าการเกษตร
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60 

-เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับ
ประชาชนและ
ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 
-เกษตรกรมี
ความรู้
ความสามารถ
ในการท า
การเกษตร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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            ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                           ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
         ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.6 แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างดินใน
พ้ืนที่ของสมาชิก
เกษตร 
 

-อบรมให้ความรู้เพ่ือ
พัฒนาที่ดินในให้แก่
เกษตรกรในต าบล 
ห้วยกะปิ 

-กลุ่มเกษตรกรต าบล  
ห้วยกะปิ จ านวน 30 
ครัวเรือน 

40,000  40,000 40,000 40,000 -จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับความรู้ในการ
พัฒนาที่ดินไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

-ที่ดินมี
ศักยภาพมาก
ขึ้นในการท า
เกษตร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

4 โครงการสนับสนุน
การปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ   

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 

-ประชาชนต าบลห้วยกะปิ
ทั้ง 7 ชุมชน 

20,000  20,000 20,000 20,000 -ประชาชนสามารถ
ผลิตและพัฒนาผัก
ปลอดสารพิษไว้รับ
ประมานเองและ
จ าหน่าย 

-ประชาชนมี
พืชผักไว้
รับประทานเอง
ได้อย่าง
ปลอดภัย ลด
รายจ่ายใน
ครัวเรือน และ
เป็นอาชีพเสริม
ได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.7 แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

-เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์
และผู้ด้อยโอกาส  

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000  100,000 100,000 100,000 -กลุ่มเปูาหมาย
ได้รับการดูแล 
จากเทศบาล
ต าบล 
ห้วยกะปิและจาก
หน่วยงานราชการ
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

-ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ปุวยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการดูแล 
เอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่องแบบองค์
รวม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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 ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                        ได้อย่างสมดุลและย่ังยืน 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
             ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1.8 แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ  เน้นให้
คนพิการอาศัยอยู่กับ
ครอบครัว โดย
ครอบครัวและชุมชน 
ได้มีบทบาทในการ
ดูแลและแก้ปัญหา
ของคนพิการ 

- สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับคนพิการใน
เขตเทศบาลต าบล 
ห้วยกะปิ 

1,800,000 
(งบ อปท./
งบอุดหนุน) 

 1,900,000 
 (งบ อปท./
งบอุดหนุน) 

2,000,000 
 (งบ อปท./
งบอุดหนุน) 

2,100,000 
 (งบ อปท./
งบอุดหนุน) 

-ผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึงและ
ครบถ้วน  

-คนพิการได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
จากครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาของคน
พิการ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุ  
เน้นให้ผู้สูงอายุอาศัย
อยู่กับครอบครัว โดย
ครอบครัวและชุมชน
ได้มีบทบาทในการ
ดูแลและแก้ไขปัญหา
ของผู้สูงอายุ 

- สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ 

11,000,000 
(งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

 13,000,000 
 (งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

15,000,000 
 (งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

17,000,000 
 (งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

-ผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพอย่าง
ทั่วถึงและ
ครบถ้วน 

-ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลเอาใจใส่
จากครอบครัวมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นครอบครัวและ
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการแก้ไข
ปัญหาของ
ผู้สูงอายุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.8 แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้ปุวยเอดส์ 

- เพ่ือเป็นสวัสดิการ
การสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์  
เน้นให้ผู้ปุวยเอดส์อยู่
กับครอบครัว  โดย
ครอบครัวและชุมชน
ได้มีบทบาทในการ
ดูแลและแก้ไขปัญหา
ของผู้ปุวยเอดส์ 

- สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ปุวยเอดส์
ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ 

180,000 
(งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

 200,000 
(งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

220,000 
(งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

240,000 
(งบ อปท./

งบอุดหนุน) 

-ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างทั่วถึงและ
ครบถ้วน 

- ผู้ปุวยเอดส์
ได้รับการดูแลเอา
ใจใส่จาก
ครอบครัวท าให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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                ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                             ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

            ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        1.9 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการตั้งจุด
บริการประชาชน 
ช่วงเทศกาลส าคัญ 

-เพ่ือตั้งจุดตรวจบริการ
ความปลอดภัยทางถนน
ให้แก่ประชาชน 

-ตั้งจุดบริการความปลอดภัย
ทางถนนจ านวน 1 จุด 

100,000  100,000 100,000 100,000 ประชาชนที่สัญจร
ไปมาในช่วง
เทศกาลมีความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 80 
 

-ลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการฝึก
ทบทวน อปพร.
ต าบลห้วยกะปิ 

-เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่ 
อปพร.เกี่ยวกับการ
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

-อบรมให้ความรู้แก่ อปพร.
ต าบลห้วยกะปิ  
จ านวน 50 คน 

200,000  - 200,000 - ประชาชนที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 
 

ประชาชน
สามารถปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได้ด้วย
ตนเองใน
เบื้องต้น 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ซอยหนองสมอ 
2 ม.3  ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองสมอ) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล. 
กว้างเฉลี่ย 4.80 ม. ยาว 
679.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. และก่อสร้างถนน คสล. 
ช่วงทางเชื่อม หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. พ้ืนที่ด าเนินการ 22.8 ตร.
ม. พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. สองฝั่งขนาด Ø 0.60 
ม. จ านวน 1,143 ท่อน และ
วางบ่อพัก ขนาด 1.00 x 
1.00 ม. จ านวน 113 บ่อ 
และก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตัววีสองข้างทางความยาว
รวม 1,242.50 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
3,282.00 ตร.ม.  
(รวมพื้นที่บ่อพัก)  
(ตามแบบ ทต.  ห้วยกะปิ) 

 

5,680,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกพร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ซอย
แยกจากถนนประชา
วัฒนา 2 (ข้างร้าน   
เซียงกง)  ม.4          
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านชากพุดซา) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจรหิน
คลุก กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. 
ยาว 276.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,631.00 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. Ø 0.60 
ม. จ านวน 265 ท่อน และ
วางบ่อพักขนาด 1.00 x 
1.00 ม. จ านวน 25 บ่อ  
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 
 
 
 
 

870,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.
สายห้วยกะปิ 16/3  
(ข้างบ้านลุงแกละ) 
ม.4 ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านชากพุดซา) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 6.00 
ม. ยาว 91.00 ม. ,       
ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 69.00 ม. และ 
ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 
ม. ยาว 54.00 ม. หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรสุทธิไม่
น้อยกว่า 1,015.00 ตร.ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. 
จ านวน 16 ท่อน และวาง
บ่อพักขนาด 0.72 x 0.72 
ม. จ านวน 8 บ่อ , ปรับปรุง
บ่อพักเดิม จ านวน 15 บ่อ 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)       

746,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด

ว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.สาย
แยกจากถนนห้วยกะปิ 
12 (ข้างบ้านอโรคยา) 
ม.4   ต.ห้วยกะปิ   
(เสนอโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านชากพุดซา) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. 
ยาว 50.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า 
171.00 ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.60 ม. จ านวน 46 ท่อน 
และวางบ่อพักขนาด 1.00 
x 1.00 ม. จ านวน 4 บ่อ 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 
(หมายเหตุ: สอบเขตทาง
ก่อนด าเนินการ)               
 

223,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกพร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล. ซอยแยกจาก
หมู่บ้านทาบาลีไปยัง
ทางรถไฟ  
(ข้างบ้านผู้การเฉลิม
พล) ม.5 ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองกระเสริม) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจรหิน
คลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. 
ยาว 312.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า 
1,248.00 ตร.ม. , ลงวัสดุ
คัดเลือก (หินฝุุน) พร้อมบด
อัดแน่น หนาเฉลี่ย 1.00 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
คสล. Ø 0.60 ม.จ านวน 22 
ท่อน และวางบ่อพักขนาด  
1.00 x 1.00 ม. จ านวน 2 
บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วย
กะปิ)  
(หมายเหตุ: สอบเขตทาง
ก่อนด าเนินการ)        

        

-  - 644,000 - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคีรี
นคร 11  ม.7            
ต.ห้วยกะปิ      
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย)      
(ช่วงที่ 2) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 7.00 ม. 
ยาว 330.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.25 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า 
2,331.00 ตร.ม. และ
ปรับปรุงรางระบายน้ ารูปตัว
วีสองข้างทางความยาวรวม 
310.00 ม.  
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)        
         

-  - 3,813,000 - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ซอยยินดี ม.6  
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านไรไ่หหล า) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 180.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า720.00  และ
ปรับปรุงบ่อพักจ านวน 16 
บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

360,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 



  86 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายเขา
พงเสือ  
(สายบ้านลุงปรุง)  
ม.7 ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. 
ยาว 526.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า 
2,630.00 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)  
(หมายเหตุ: สอบเขตทาง
ก่อนด าเนินการ) 
 

1,580,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายคีรี
นคร 10/2 (หลัง
บริษัท ซี.ที.โบนัน
ซ่า) ม.7 ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. 
ยาว 300.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรสุทธิไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม.  
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ)  
 

1,301,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายคีรีนคร 11  ม.7 
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย)       
(ช่วงที่ 1) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

- โดยก่อสร้างผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา
เฉลี่ย 0.25 ม. ผิวจราจร 
กว้างเฉลี่ย  7.00 ม. ยาว 
302 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 2,114  
ตร.ม. 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

-  2,230,000 - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



  88 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกพร้อม
วางท่อระบายน้ า 
คสล.ซอยแยกจาก
ซอยคีรีนคร 6 
(ข้างบ้านลุงเฮง) 
ม.2 ต.ห้วยกะปิ 
(เสนอโดย
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน            
บ้านห้วยกะปิ) 

- เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 83.00 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า332.00ตร.ม. 
-ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 50 ท่อน
พร้อมบ่อพัก ขนาด 1.00 x 1.00 
ม.จ านวน 5 บ่อ วางท่อระบายน้ าค
สล. ขนาด Ø 0.40 ม. จ านวน12 
ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด0.72 x 
0.72 ม. จ านวน 5 บ่อและก่อสร้าง
ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย4.00 ม. 
ยาว 52.00 ม. หนาเฉลี่ย0.15 ม. 
หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
208.00 ตร.ม.(รวมพ้ืนที่บ่อพัก)   
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

623,000  - - - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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                ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

              ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
              ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
             2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.
สายหนอง 
กระเสริม 1 ม.5  
ต.ห้วยกะปิ (เสนอ
โดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน            
บ้านหนองกระเสริม) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร 
คสล. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. 
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 
ม. ยาว1,100.00 ม. หรือ
คิดเป็นพ้ืนที่ ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 6,600             
ตร.ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล. Ø 0.80 ม. 
จ านวน 2,000 ท่อน พร้อม
บ่อพัก ขนาด 0.85 x 1.30 
ม. จ านวน 200 บ่อ และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว
วี ยาว 2,000 ม. 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

-  12,831,000 - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



  90 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน   
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมวางท่อระบาย
น้ า คสล.สายวสิกรัตน์ 
2 ถึงสายทรัพย์สมาน 
ม.6 ต.ห้วยกะปิ  
(เสนอโดยคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านไร่ไหหล า) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 ม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
6.00 ม. ยาว 554.00 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 3,324.00  พร้อม
วางท่อระบายน้ าและบ่อพัก 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

2,197,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน   
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.     
ซอยคีรีนคร 6 ถึง       
ม.2 และ ม.3         
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น
บ้านห้วยกะปิ และบ้าน
หนองสมอ) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร     
คสล.กว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ยาว 
899.00 ม.  หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
5,394.00 ตร.ม. ผิวจราจร
หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.60 ม. จ านวน 820 ท่อน 
บ่อพัก 76 บ่อ และปรับปรุง
ปากบ่อพัก 75 บ่อ และ
ก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี 
กว้าง 0.60 ม. สองข้างทาง
ยาวรวม 1,776.00 ม. (พ้ืนที่
ผิวจราจรรวมปากบ่อพัก   
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

6,900,000  - - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต           
ซอยข้างร้าน      
ดวงสโตน ม.1     
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านทุ่งสระ) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิงจราจร     
คสล.กว้าง 4.80 ม. ยาว 
210.00 ม. ผิวจราจร คสล. 
หนา 0.15 หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,008.00 ตร.ม. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 
0.40 ม. จ านวน 20 ท่อน 
บ่อพัก ขนาด 0.72x0.72 ม. 
จ านวน 10 บ่อ  และ
ปรับปรุงปากบ่อพัก 19 บ่อ 
และก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
ตวัวี กว้าง 0.60 ม. สองข้าง
ทางยาวรวม 420 ม. (พ้ืนที่
ผิวจราจรรวมปากบ่อพัก) 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

  1,000,000 - - เป็นการพัฒนาถนน
ให้ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน   
คอนกรีต ซอยแยก
จากคีรีนคร 3 (ซอย
ข้างร้านข้าวสาร) ม.3 
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองสมอ) 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร     คสล.  
กว้าง 4.00 ม. ยาว 169.00 ม. ผิว
จราจร คสล. หนา 0.15 หรือคิด
เป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
676.00  ตร.ม. พร้อมปรับปรุงปาก
บ่อพัก 15 บ่อ (พ้ืนที่ผิวจราจรรวม
ปากบ่อพัก) (ตามแบบ ทต.ห้วย
กะปิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 520,000 
 

- - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล.         
สายห้วยกะปิ 16 
(ช่วงจากหน้าบีบีกัน
ไปจนถึง รพสต.   
ห้วยกะปิ) ม.4       
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านชากพุดซา 

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร คสล.กว้าง
เฉลี่ย 8.50 ม. ยาว1,185 ม.หนา
เฉลี่ย 0.20 ม.หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 8,650.00  ตร.ม.
พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 
Ø 0.80 ม. จ านวน 760 ท่อน 
พร้อมวางบ่อพักขนาด 0.85x1.30 
ม. จ านวน 106 บ่อ และก่อสร้าง
รางระบายน้ ารูปตัววี สองข้างทาง
ความยาวรวม 2,370 ม. (ตามแบบ 
ทต.ห้วยกะปิ) 

  11,260,000 - - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า คสล. สาย
หนองกระเสริม 3/1 
(แยกเข้าบ้านนายทอง
สุข) ม.5 (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านหนองกระเสริม)        

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร   คสล. กว้างเฉลี่ย 
4.00 ม. ยาว 106.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
415.00  ตร.ม. วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.60 ม. จ านวน 97 ท่อน พร้อม
วางบ่อพัก ขนาด 1 x 1 จ านวน 9 บ่อ 
(พ้ืนที่ผิวจราจรรวมปากบ่อพัก) (ตามแบบ 
ทต.ห้วยกะปิ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 536,000 
 

- - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.
สายครีนคร 8 ม.7   
ต.ห้วยกะปิ (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย)        

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจร   คสล. หนาเฉลี่ย 
0.20 ม. กว้างเฉลี่ย 5.80 ม. ยาว 130.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 714.00  ตร.ม. พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. 
จ านวน 232 ท่อน พร้อมวางบ่อพัก ขนาด    
1 x 1 จ านวน 22 บ่อ พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัววีสองข้างทางความยาวรวม 
260ม. (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

-  1,330,000 - - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า สายคีรี
นคร 8/3 (บ้านนาย
แขก) ม.7 (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บา้น 
บ้านมาบหวาย)        

- เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการสัญจร 

-โดยก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก      
กว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว 160.00 
ม. หรือคิดเป็นพ้ืนที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 625.00  ตร.ม. วางท่อ
ระบายน้ า คสล. ขนาด Ø 0.60 
ม. จ านวน 145 ท่อน พร้อมวาง
บ่อพัก ขนาด 1 x 1 จ านวน 15 
บ่อ (ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 542,000 
 

- - เป็นการพัฒนา
ถนนให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 20 

-ประชาชน
สามารถสัญจร
ได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดูดฉีดล้าง
ท่อระบายน้ าด้วย
รถดูดฉีดแรงดันสูง  
ม.1-ม.7  
ต.ห้วยกะปิ 

-เพ่ือปูองกันปัญหาน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ เนื่องจากมี
สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย
ตกค้างอยู่ในท่อท าให้ท่อ
ระบายน้ าอุดตัน 

- โดยใช้รถดูดฉีด
แรงดันสูง เพ่ือดูดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอย
ที่ตกค้างอยู่ในท่อ
ระบายน้ าสาธารณะ 

-  1,000,000 - 1,000,000 -แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมให้ประชาชนได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
70  

- ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังในพ้ืนที่ 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการซ่อมแซม
ไฟฟูาสาธารณะ 
พร้อมอุปกรณ์ใน
เขตเทศบาล ม.1 – 
ม.7 ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือให้มีแสงสว่าง
บริเวณสายทางต่างๆ 
เพียงพอต่อการสัญจรใน
เวลากลางคืนและยัง
ปูองกันอุบัติเหตุและ
ปัญหาอาชญากรรม 

-โดยซ่อมแซมไฟฟูาแสง
สว่างที่ช ารุดเสียหาย
ตามอายุการใช้งาน 

500,000  500,000 500,000 500,000 มีการติดตั้งไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 100 ดวง
รวมทั้งปรับปรุง
และซ่อมแซมไม่
น้อยกว่า 30 % 

- มีแสงสว่าง
บริเวณสายทาง
ต่างๆ เพียงพอ
ต่อการสัญจร 
ในเวลากลางคืน 
และยังปูองกัน
อุบัติเหตุ และ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟูาสาธารณะฯ 
(หลอด LED) ตาม
ถนนสายต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ 
ม.1 – ม.7  
ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือเป็นการปรับปรุง
ระบบไฟทางสาธารณะฯ 
ให้มีประสิทธิภาพใน               
การส่องสว่างเพ่ิมข้ึนและ
เพียงพอต่อการสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน เพ่ือ
ปูองกันอุบัติเหตุ และ
ปัญหาอาชญากรรม และ
ลดค่าใช้จ่ายไฟฟูา
สาธารณะฯ 

-โดยติดตั้งแทนโคมไฟฟูา 
สาธารณะเดิม ตามถนน  
สายต่างๆ ในเขตเทศบาล
ฯ 

700,000  700,000 700,000 700,000 มีการติดตั้งแทน
โคมไฟฟูาเดิม 50 
ดวง หรือไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนไฟทาง
สาธารณะฯ ในเขต
เทศบาลฯ 

- ท าให้ไฟทาง
สาธารณะฯ มี
ประสิทธิภาพใน                  
การส่องสว่าง
เพ่ิมข้ึน , ลด
ค่าใช้จ่ายไฟฟูา
สาธารณะฯ และ
เพ่ิมความ
ปลอดภัยให้กับ
ประชาชน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สวน
สุขภาพเฉลิมพระ
เกียรติ ร.9 ม.4   
ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือให้เป็นสถานที่
ส าหรับออกก าลังกาย
และพักผ่อนของ
ประชาชนต าบล   
ห้วยกะปิ 

- โดยท าการปรับพ้ืนที่
พร้อมปลูกต้นไม้ประดับ ,  
ปูหญ้านวลน้อย ติดตั้ง
เครื่องออกก าลังกายและ
ปรับปรุงทางส าหรับรถยนต์    
เข้า – ออก กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 115.00 ม.  
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

1,200,000  - - - ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สวนสุขภาพเฉลิม
พระเกียรติ ร.9 
จ านวน 1 โครงการ 

- สามารถมี
สถานที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
และพัฒนา
สมรรถภาพ
ร่างกายของ
ประชาชน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดท าปูาย
บอกทาง,ปูายจราจร
ในเขตเทศบาลต าบล  
ห้วยกะปิ ม.1 – ม.7 
ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือให้ผู้สัญจร
สามารถรู้เส้นทาง
ตามจุดต่างๆ 

- โดยท าเป็นปูายบอกทาง,
ปาูยจราจร เหล็กพร้อมเสา
เหล็ก ทาสีตกแต่ง จ านวน 
100 ปูาย 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 
 

500,000  500,000 500,000 500,000 จัดท าปูายบอก
ทาง , ปูายจราจร
ในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ    
ม.1 – ม.7 จ านวน 
1 โครงการ 

- มีปูายบอกทาง
เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้สัญจร
ให้สามารถเดินทาง
ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการจัดท าปูาย
บอกชื่อถนน , ซอย
ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ    ม.1 – ม.
7  ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือให้ประชาชนรู้
ถึงชื่อซอยตามสาย
ทางให้ครบถ้วน 

- โดยท าเป็นปูายเหล็กพร้อม
เสาเหล็ก ทาสีตกแต่ง จ านวน 
50 ปูาย 
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 
 

750,000  750,000 750,000 750,000 จัดท าปูายบอกชื่อ
ถนน , ซอยในเขต
เทศบาลต าบลห้วย
กะปิ ม.1 – ม.7 
จ านวน 1 โครงการ 

- ประชาชน
สามารถทราบถึงชื่อ
ซอยในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิได้
อย่างถูกต้อง 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งโคมไฟ
จราจร (ไฟกระพริบ
พลังงานแสงอาทิตย์) 
ตามถนนสายต่างๆ 
ในเขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือเป็นการ
ปูองกันอุบัติเหตุ
ให้กับประชาชนที่
สัญจรในบริเวณ
สามแยกท่ีเป็นจุด
เสี่ยง 

- โดยติดตั้งโคมไฟจราจร (ไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) 
ขนาด -300 มม.ก าลัง 5 วัตต์
แรงดัน 12 โวลต์ หลอด LED 
ไม่น้อยกว่า 120 หลอด เสา
เหล็กกลมขนาด Ø 3 นิ้ว 
พร้อมทาสีรวมค่าติดตั้ง 
จ านวน 12 จุด (ตามแบบ 
ทต.ห้วยกะปิ) 

180,000  - - - -ติดตั้งโคมไฟ
จราจร (ไฟกระพริบ
พลังงาน
แสงอาทิตย์)ตาม
ถนนสายต่างๆใน
เขตเทศบาลต าบล
ห้วยกะปิ จ านวน 1 
โครงการ 

- ท าให้ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งเสา
พร้อมโคมไฟหลอด 
LED  ม.1-ม.7 ต.
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือเป็นการเพ่ิมแสง
สว่างให้กับประชาชนที่
สัญจรในบริเวณสามแยก
ที่เป็นจุดเสี่ยง 

-โดยติดตั้งเสาเหล็กอาบ
สังกะสีพร้อมฐานรากสูง 
12 ม.และติดดวงโคมไฟ
หลอด LED จ านวน 4 โคม
ต่อต้น จุดติดตั้งรวม 6 จุด     
(ตามแบบ ทต.ห้วยกะปิ) 

1,200,000  - - - -ติดตั้งเสาไฟฟูา
แสงสว่าง (High 
Mast) ม.1-ม.7 ต.
ห้วยกะปิ จ านวน 1 
โครงการ 

-ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
และอ านวยความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาของประชาชน 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์
สุขภาพ  
ต.ห้วยกะปิ 
 

- เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบศูนย์สุขภาพ       
ต.ห้วยกะปิ 

- ปรับเป็นลู่ส าหรับเดิน
วิ่งออกก าลังกายบริเวณ
โดยรอบอาคารฯ 

1,700,000  - - - จ านวนประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมใช้
บริการไม่น้อยกว่าปี
ละ 2,000 ครั้ง 

- ประชาชนได้ออก
ก าลังกายส่งผลให้มี
สุขภาพร่างกายที่ดี
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการปรับปรุง
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบล     
ห้วยกะปิ ม.4  
ต.ห้วยกะปิ 

-เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
ให้สามารถอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ที่เข้ามา
ติดต่อราชการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เทศบาล 

-โดยท าการขยายหลังคา 
พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องมุง
หลังคาทั้งหมดและต่อ
เติมห้องท างานกองช่าง ,
ห้องท างานส านัก
ปลัดเทศบาล ,ห้อง
ท างานกองคลัง พร้อม
ทาสีภายในและภายนอก
อาคารทั้งหมด 

3,000,000  - - - -ปรับปรุงอาคาร
ส านักงานให้
สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ผู้ที่เข้ามาติดต่อ
ราชการ ผู้บริหาร
และพนักงาน
เทศบาลได้รับความ
สะดวก 

ส านัก
ปลัดเทศบา

ล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                       ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.1 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อรถบรรทุก
ขยะ 6 ล้อ 6 ตัน 
แบบอัดท้าย  

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-รถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 
ตัน แบบอัดท้าย จ านวน1
คันๆ ละ 2,300,000.- 

2,300,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                  ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 

    3.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) 
 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เครื่องสแกนเอกสาร 
ขนาด A 3 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อเครื่องสแกน
เอกสาร ขนาด A สามารถ
พิมพ์กระดาษขนาด เอ 3 
ถ่ายเอกสาร/แฟ็กซ์ 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท 

17,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองช่าง  
 

2 จัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟูา ขนาด 1KVA 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ท ี่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
1KVA  จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 5,800.- 

11,600  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  

                                 ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 เครื่องตัดหญ้า 
แบบเข็น 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็น  จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 14,000 บาท 

14,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองช่าง  
 

4 จัดซื้อรอกแม่แรง
ชนิดแขวน 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อรอกแม่แรงชนิด
แขวน ขนาด 3 ตัน 
จ านวน 1 ชุดๆ ละ 
15,000 บาท 

15,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                  ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(จอขนาดไมนอย 
กวา 18.5 นิ้ว) 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เครื่องคอมพิวเตอร
ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา   
18.5 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่องๆ  
ละ 16,000.- 
 

16,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองช่าง 
 

6 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี  

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-รถจักรยานยนต์ ขนาด 
120 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คันๆ 
ละ 55,000 บาท 

55,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                 ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร
ส าหรับงาน
ส านักงาน  
(จอขนาดไมนอย 
กวา 18.5 นิ้ว) 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เครื่องคอมพิวเตอร
ส าหรับงานส านักงาน  
(จอขนาดไมนอยกวา   
18.5 นิ้ว)  
จ านวน 1 เครื่องๆ  
ละ 16,000.- 
 

16,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองคลัง 
 

2 จัดซื้อ
รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี  

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-รถจักรยานยนต์ ขนาด 
110 ซีซี แบบเกียร์
ธรรมดา จ านวน 1 คันๆ 
ละ 38,000 บาท 

38,000  - - - การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                      ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 จัดซื้อชุดลูกข่าย
เครื่องรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้
สายระบบ UHF-FM 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อชุดลูกข่าย
เครื่องรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้สาย
ระบบ UHF-FM 
เครื่องรับ จ านวน 16 
ชุดๆ ละ 55,000 .- 

 

880,000  880,000 880,000 880,000 การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ส านักปลัด 
 

4 ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในต าบล      
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดภายในต าบล 
ห้วยกะปิ 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในต าบลห้วยกะปิ 
 

4,500,000  4,500,000 4,500,000 4,500,000 การท างานมี 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

-มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่
เพียงพอและ
ทันสมัยต่อการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  

                                 ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจัดท า
วารสารเทศบาล 

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข่าวสารต่าง ๆ 
ภายในต าบล 
-เพ่ือให้ประชาชนทราบ
ผลการด าเนินโครงการ
ต่าง ๆของเทศบาล  

-จัดท าวารสาร /รายงาน
ประจ าปี ของเทศบาล 

300,000  300,000 300,000 300,000 -ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
จากเทศบาลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 

-ประชาชนทราบ
ผลการด าเนิน
โครงการต่าง ๆของ
เทศบาล 
-ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารต่าง 
ๆ  
ของเทศบาล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

6 โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษแีละงานที่
เกี่ยวข้อง 

-จัดท าปูาย
ประชาสัมพันธ์
ก าหนดเวลาการช าระ
ภาษ ี

-เขตเทศบาล 
ต าบลห้วยกะปิ 
 

40,000  40,000 40,000 40,000 -จ านวนช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีไม่
น้อยกว่า 7 
ช่องทาง 

-ประชาชนมาช าระ
ภาษีในเวลาที่
ก าหนดมากข้ึน 
 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้มีความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.3 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

7 โครงการจัดท าคู่มือ
การติดต่อช าระภาษี 

-เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลภาษีท้ัง 3 
ประเภทและใช้เป็นคู่มือ
ในการติดต่อช าระภาษี
กับท้องถิ่น 

-ประชาชนผู้มาช าระภาษี
ในเขตเทศบาลต าบล 
ห้วยกะปิ 

20,000  20,000 20,000 20,000 -จ านวนช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของ
ประชาชนมีไม่น้อย
กว่า 7 ช่องทาง 

-ประชาชน
ทราบ
รายละเอียด
ต่างๆของภาษี
ทั้ง 3 ประเภท 
รวมถึงจะต้องใช้
หลักฐานใดใน
การติดต่อช าระ
ภาษีกับท้องถิ่น 

กองคลัง 
 

8 โครงการออกหน่วย
เคลื่อนที่รับช าระ
ภาษ ี

-เพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนใน
ท้องถิ่น 

-จัดหน่วยบริการรับช าระ
ภาษีต่างๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ 

10,000  10,000 10,000 10,000 -ประชาชนได้รับ
ความสะดวกลด
ภาระค่าใช้จ่ายและ
ประหยัด เวลาใน
การเดินทางมาช าระ
ภาษีท้ัง 7 ชุมชน 
-จ านวนลูกหนี้ลดลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ต่อปี 

-ประชาชนมา
ช าระภาษีใน
เวลาที่ก าหนด
มากขึ้น 
-เป็นสิ่งจูงใจให้
ประชาชนมา
ช าระภาษีใน
เวลาที่ก าหนด
มากขึ้น 

กองคลัง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนให้มีความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.4 แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบล 
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิได้รับการ
ดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง 

600,000  600,000 600,000 600,000 -เทศบาลสนับสนุน
งบประมาณการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
การปูองกันโรคการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการ
รักษาพยาบาล
ระดับปฐมภูมิไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการ
สาธารณสุขที่ได้รับ
จากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

-ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ต าบล ห้วยกะปิ
มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี 
-ไดร้ับการดูแล
สุขภาพอย่าง
ทั่วถึงถูกต้อง
และเหมาะสม
ตามวัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้มีความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
สัมนาและทัศน
ศึกษาดูงาน  
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลที่ปรึกษา
และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
ข้าราชการและ
ลูกจ้างเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ 

-เพ่ือส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคีระหว่าง
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล  ที่
ปรึกษาและเลขานุการ
นายกเทศมนตรี  
ข้าราชการและลูกจ้าง 
-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
พัฒนาความสามารถ 
แนวคิด และ
ประสบการณ์ของ
ข้าราชการและลูกจ้าง 

-จัดอบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ที่ปรึกษาและ
เลขานุการนายกเทศมนตรี  
ข้าราชการและลูกจ้าง 
ของเทศบาลต าบล 
ห้วยกะปิ 

500,000  500,000 500,000 500,000 -คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลที่ปรึกษา
และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี 
ข้าราชการและ
ลูกจ้างเทศบาล
ได้รับการ
ฝึกอบรม/พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ท างานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

-คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล  ที่
ปรึกษาและ
เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  
ข้าราชการและ
ลูกจ้างมีโอกาส
แลกเปลี่ยน
ทัศนคติ  แนวคิด
และประสบการณ์ 
สามารถน าความรู้
มาพัฒนาท้องถิ่น
และสร้างสัมพันธ์
อันดีในการ
ท างานรว่มกัน 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนให้มีความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

- จัดอบรมประชาชนใน
ต าบลห้วยกะปิเกี่ยวกับ
กฎหมายเลือกตั้ง 

50,000  50,000 50,000 50,000 -ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

-ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 
111 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกะบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
      4.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง การบรรเทาสา
ธารณภัยและภัย
ธรรมชาติอ่ืนๆ  

-เพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ 
ให้กับประชาชนในต าบล
ห้วยกะปิ 

-ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากภัย
ธรรมชาติอ่ืนๆ 

60,000  60,000 60,000 60,000 -ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
ให้บริการประชาชน
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

-ประชาชน
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
-สามารถแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น
ให้กับประชาชน
ได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกะบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  5  การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
       ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ 
      4.2 แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม 

-ฝึกอบรมเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเฝูาระวัง
ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ 

-ประชาชนต าบล 
ห้วยกะปิ 

60,000  60,000 60,000 60,000 -มีผู้ผ่านการอบรม
ให้ความรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมไม่น้อย
กว่า 50 คน 

-ตรวจติดตาม
ประเมินผล
กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีมี
ต่อชุมชน 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจัดการขยะ
แบบครบวงจร 

-อบรมประชาชนเพ่ือ
กระตุ้นให้ประชาชนร่วม
ใจแยกขยะในชุมชน 

-พ้ืนที่ต าบลห้วยกะปิ 30,000  30,000 30,000 30,000 มีการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือ
ลดขยะภายใน
ชุมชนไม่น้อยกว่า
ชุมชนละ 1 กลุ่ม 

-ประชาชนมี
ความรู้และ
สามารถคัดแยก
ขยะได้ถูกต้อง 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ 

ประทับใจของนักท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

       ยุทธศาสตร์ที่  5  การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
      5.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล 
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือต้องการให้
นักท่องเที่ยว  ประชาชน
ในพ้ืนที่สามารถเดินทาง
มาเท่ียวได้โดยสะดวก  
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกใน
การท่องเที่ยว 

-ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
ภายในต าบลห้วยกะปิ 
จ านวน 1 แห่ง 

50,000  50,000 50,000 50,000 ต าบลห้วยกะปิ  
มีแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

-นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทาง 
มาเท่ียวได้สะดวก  
ปลอดภัย  

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการจัดท าปูาย
บอกทาง เส้นทาง
ท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดชลบุร ี

-เพ่ือประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและบอก
เส้นทางสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
ชลบุร ี

-จัดท าปูายบอกทาง และ
ปูายประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

50,000  50,000 50,000 50,000 มีปูายบอกทาง 
และปูาย
ประชาสัมพันธ์ 
อย่างน้อย 5 ปูาย 

-นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                              
                               ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือสนับสนุนจ้าง
ครูผู้สอนเอกท่ัวไป วุฒิ
ปริญญาตรี     1 คน 

180,000  - - - นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 60 

- นักเรียนอนุบาล 
–ระดับ
ประถมศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษา 
อย่างทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน 
ชากพุดซา) 

2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน
ระดับก่อน
ประถมศึกษา 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับก่อนวัยเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือสนับสนุนจ้าง
ครูผู้สอนในระดับก่อน
ประถมศึกษา วุฒิ
ปริญญาตรี เอกปฐมวัย   
1 คน และ ครูพ่ีเลี้ยง    
จ านวน 1 คน 

252,000  - 
 

 

- 
 

 
 

- จ านวนเด็กมี
ความพร้อมทั้ง   
4 ด้าน ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 95 

- เด็กระดับก่อน
ประถมศึกษา
ได้รับการส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษา
อย่างทั่วถึง 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน 
ชากพุดซา) 

 
 

แบบ ผ. 02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                          
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
ในสถานศึกษา     
โรงเรียนบ้าน 
ห้วยกะปิ 
 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
การศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- เพ่ือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงแก่
นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา     
ปีที่ 6 

80,000  - - - นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 

- เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน 
ห้วยกะปิ) 

4 
 
 

 

โครงการส่งเสริม
การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
ความเป็น
ประชาคมอาเซียน 

- เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรมตามกลุ่มฐาน  
 

50,000 
 
 

 

 - -  จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 

- นักเรียนมี
พัฒนาการในการ
พูดภาษาอังกฤษ 
 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน 
ห้วยกะปิ) 

5 โครงการ 
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 
 
 

- เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

- จัดกิจกรรมเรียนรู้และ
ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์
แก่นักเรียนระดับชั้น
อนุบาล-ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 

42,000  - -  จ านวนนักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 100 

- นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุน 
โรงเรียนบ้าน 
ห้วยกะปิ) 

 
 
 



  116 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                         
                                 ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.1 แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการเข้าค่าย 
พุทธบุตร 

- เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม 
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

-จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

70,000  - - - จ านวนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 

- นักเรียนได้
ร่วมกันท า
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอัน
ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุนโรงเรียน 
บ้านห้วยกะปิ) 

7 โครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการท าขนมสู่
การเรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

- เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมกันท า
กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ 

90,000  - - - จ านวนนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

- นักเรียนได้
ร่วมกันท า
กิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

(อุดหนุนโรงเรียน 

บ้านห้วยกะปิ) 

8 โครงการอาหาร
กลางวัน 

- เพ่ือให้เด็กในโรงเรียนเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบและ ศพด.ในสังกัดมี
อาหารที่มีประโยชน์ให้เด็กได้รับ
ประทาน 

- อุดหนุนให้โรงเรียน
พ้ืนที่เขตรับผิดชอบ
เพ่ือจัดหาอาหาร
กลางวันให้แก่เด็ก
อนุบาล - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
และศพด.ทั้ง 3 ศูนย์ 

5,640,000  - - - - มีการอุดหนุน 
และจัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็กไม่
น้อยกว่า       
200 วัน 

- เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงได้รับ
ประทานอาหารที่
มีประโยชน์อย่าง
เพียงพอ 

กอง
การศึกษา 



       

 
117 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม                          

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
      1.3 แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สนับสนุนเพื่อการจัด
งานวัฒนธรรม
ประเพณีวันส าคัญของ
ชาติการศึกษา และ
การกีฬาประจ าปี
งบประมาณ 2561-
2564 

-เพ่ือร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดี 

-สนับสนุนอ าเภอเมือง
ชลบุร ี

100,000  100,000 100,000 100,000 ประชาชนในจังหวัด
ชลบุรีเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ 70 

-ประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(อุดหนุนอ าเภอ

เมืองชลบุรี) 

2 สนับสนุนงานนมัสการ        
พระพุทธสิหิงค์ฯ          
งานสงกรานต์และ         
งานประจ าปี 
งบประมาณ 2561-
2564 

-เพ่ือร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
จังหวัดชลบุร ี

-สนับสนุนงบประมาณ
อ าเภอเมืองชลบุรี 

170,000  170,000 170,000 170,000 ประชาชนในจังหวัด
ชลบุรีเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

-ประเพณีได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป 

ส านักปลัด 
(อุดหนุนอ าเภอ

เมืองชลบุรี) 

3 โครงการกีฬาและกีฬา
พ้ืนบ้านต้านยาเสพติด 

- เพ่ือให้นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ
การกีฬาและ
นันทนาการ 

- จัดการแข่งขันกีฬาใน
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

80,000  - - - จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 65 

เด็กนักเรียนไม่ไป
ข้องเกี่ยวกับ
ปัญหาจากยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 
(อุดหนุนโรงเรียน
บ้านห้วยกะปิ) 
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        ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  พัฒนาคนและชุมชนให้มีคุณภาพ โดยการจัดบริการสังคมให้มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
                                      ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 
      ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
     1.5 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน (เสนอโดย
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
1 – 7 ) 

-เพ่ือให้ประชาชนในแต่ละ
ชุมชนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
เช่นกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ชุมชน กิจกรรมเก่ียวกับชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมของ
เด็ก และเยาวชนเป็นต้น 

- ประชาชนใน
ต าบล   ห้วยกะปิ 
ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

490,000  490,000 490,000 490,000 - ประชาชนร้อย
ละ 80 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ภายในชุมชน 

- ประชาชนมี
ความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันมี
ความรัก ความ
สามัคคีภายใน
ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(อุดหนุนหมู่บ้าน
ทั้ง 7 หมู่บ้าน) 

2 โครงการสนับสนุนการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ของกลุ่มพัฒนา
สตรีต าบลห้วยกะปิ 
(เสนอโดยกลุ่มพัฒนา
สตรีต าบลห้วยกะปิ 
 

-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
สตรีในต าบล 

-กลุ่มพัฒนาสตรี
ต าบล  ห้วยกะปิ 
จ านวน 100 คน 

150,000  150,000 150,000 150,000 -สตรีในต าบลที่
เข้าร่วมกิจกรรม
ของกลุ่มสตรีไม่
น้อยกว่า 80 คน 
ต่อปี 

-สมาชิกได้ท า
กิจกรรมต่างๆ 
ร่วมกัน 
-สามารถช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี
และเสริมสร้างให้
เกิดความสามัคคี 

ส านัก 
ปลัดเทศบาล 

(อุดหนุนกลุ่ม
พัฒนาสตรีต าบล 

ห้วยกะปิ) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 

   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขต
จ าหน่ายประปา
ภายในเขตเทศบาล  
ม.1 – ม.7 ต าบล
ห้วยกะปิ 

-เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาส าหรับอุปโภค
บริโภค 
 

-โดยการขยายเขต
จ าหน่ายประปา ม.1-ม.7 
ต.ห้วยกะปิ (รายละเอียด
ตามการประปาส่วน
ภูมิภาคเขต 1) 

1,500,000  - - - - มีท่อเมนประปา
ทุกชุมชน 

-มีน้ าประปา
เพียงพอส าหรับ
ประชาชนใช้
อุปโภค-บริโภค 

กองช่าง 
(สนับสนุนการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคชลบุรี
เขต 1 ชลบุรี 
และการประปา
ส่วนภูมภิาค
ชลบุร ี

2 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
ภายในเขตเทศบาล 
ม.1 – ม.7  
ต.ห้วยกะปิ 

- เพ่ือให้มีแสงสว่าง
บริเวณสายทางต่างๆ 
เพียงพอต่อการสัญจรใน
เวลากลางคืนและยัง
ปูองกันอุบัติเหตุและ
ปัญหาอาชญากรรม 

-โดยการขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ าในเขตเทศบาล 

1,500,000  500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนที่ติดตั้ง
ไฟฟูาแรงต่ าไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนถนนในเขต
เทศบาลต าบล  
ห้วยกะปิ 

- มีแสงสว่าง
บริเวณสายทาง
ต่างๆ เพียงพอ
ต่อการสัญจร 
ในเวลากลางคืน 
และยังปูองกัน
อุบัติเหตุ และ
ปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 
(สนับสนุนการ
ไฟฟูาสวน
ภูมิภาคชลบุรี 
และการไฟฟูา
ส่วนภูมภิาคบาง
แสน) 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  เสริมสร้างระบบชุมชน และสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการด ารงชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให้มีความสุข สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  6  การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
       ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการ 
      3.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

 2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
การ บูรณาการงาน
ทะเบียนอ าเภอ
เมืองชลบุรีประจ าปี  
งบประมาณ   
2561-2564 

-เพ่ือเป็นการตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของกรมการ
ปกครองจังหวัดชลบุรี 
-เพ่ือให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และให้ประชาชน
ได้รับบริการที่ดี 

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ส านักทะเบียนอ าเภอ
เมืองชลบุรี 
-ปรับปรุงระบบการ
จัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
-ควบคุมและบูรณาการ 
วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ต่างๆ 

76,200  76,200 76,200 76,200 -สนับสนุน
งบประมาณให้กับ
งานทะเบียน
อ าเภอเมืองชลบุรี
เพ่ือด าเนิน
โครงการดังกล่าว
จ านวน 1 ครั้งต่อ
ป ี

-ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี สะดวก 
รวดเร็ว ด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์
ออนไลน์ 
-ส านักงานทะเบียนมี
สภาพภูมิทัศน์ที่
เหมาะสมในการ
อ านวยความสะดวก 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
(อุดหนุนส านัก
ทะเบียนอ าเภอ

เมืองชลบุรี) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 
เทศบาลต าบลห้วยกะปิ  อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี 

 
             ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  พัฒนาระบบผังเมือง ระบบ Logistic โครงสร้างพ้ืนฐาน และแหล่งน้ า เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัด(KPI) ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 

(บาท) 
 2562 

(บาท) 
2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการดันท่อ
ระบายน้ าลอดใต้
ทางรถไฟ ม.4 และ 
ม.5 ต.ห้วยกะปิ    
อ.เมืองชลบุรี      
จ.ชลบุร ี

-เพ่ือระบายน้ าและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมขัง
ในเขตพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ 

-โดยดันท่อปลอกเหล็ก
เหนียวขนาด 2- Ø 1.35 
เมตร วางท่อส่งเป็นท่อกลม 
คสล.ขนาด 2- Ø 1 ม. ลอด
ใต้ทางรถไฟมีจ านวน 3 จุด 
ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 
50.00 ม. คิดเป็นพ้ืนที่ 100 
ตร.ม. 

36,200,000  - - - สามารถปูองกัน
และบรรเทาปัญหา
น้ าท่วมขังในเขต
เทศบาลต าบลห้วย
กะปิได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

ในเขตเทศบาล
ต าบลห้วยกะปิ
ปราศจาก
ปัญหาการ
ระบายน้ าและ
น้ าท่วมขัง 

องค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดชลบุร ี

รวม   1   โครงการ - - 36,200,000  - - - - - - 
 

 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

เทศบาลต าบลห้วยกะปิ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สาธารณสุข ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 
6 ตัน แบบอัดท้าย 

2,300,0000 - - - กอง
สาธารณสุขฯ 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 
(จอขนาดไมนอยกวา  
18.5 นิ้ว) 

16,000 - - - กองคลัง 

3 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
ส าหรับงานส านักงาน 
จ านวน 1 เครื่อง 
(จอขนาดไมนอยกวา  
18.5 นิ้ว) 

16,000 - - - กองช่าง 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี จ านวน 1 
คัน  

38,000 - - - กองคลัง 

 
 
 

แบบ ผ. 08 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี จ านวน 
1 คัน  

55,000 - - - กองช่าง 

6 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

จัดซื้อชุดลูกข่าย
เครื่องรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้สาย
ระบบ UHF-FM 

880,000 880,000 880,000 880,000 ส านักปลัด 

7 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่ 

-เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

-ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
ภายในต าบลห้วยกะปิ 
 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ส านักปลัด 

8 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อเครื่องสแกน
เอกสาร ขนาด A 
สามารถพิมพ์กระดาษ
ขนาด เอ 3 
ถ่ายเอกสาร/แฟ็กซ์ 
จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท 

17,000 - - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีมา หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2652 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ -เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

-เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 
1KVA  จ านวน 2 เครื่องๆ 
ละ 5,800.- 

11,600 - - - กองช่าง 

10 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ส านักงาน -เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ
เข็น  จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 
14,000 บาท 

14,000 - - - กองช่าง 

11 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง -เพ่ือให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

-จัดซื้อรอกแม่แรงชนิด
แขวน ขนาด 3 ตัน จ านวน 
1 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 

15,000 - - - กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


