
   

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว     
 

  

ค ำน ำ 
 

 การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน        
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมีการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  ยุทธศาสตร์และ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  รวมทั้งการก าหนดโครงการ /กิจกรรม  ตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาในระยะ
ยาวต่อเนื่อง 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  และแผนด าเนินงาน   ส าหรับ  แผนพัฒนา ท้องถิ่น  ( พ.ศ. 2561 – 2565 )  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกว๋าว  เป็นแผน ที่ก าหนดรายละเอียดของโครงการพัฒนาภายใต้  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา  โดยมี
ความสอดคล้องกับ  นโยบายของรัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และเน้นแผนงาน /โครงการที่ผ่ าน
ประชาคมระดับหมู่บ้าน  ต าบล  นอกจากนี้ยังได้รวบรวมแผนงาน /โครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น  แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.  2561 – 2565 )  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของ       
คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น  เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชา ชน  
ตลอดจนหน่วยงาน  ส่วนราชการต่างๆ  เพ่ือให้เกิดการประสานประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาต าบลทุ่งกว๋าวต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว 

 
  

             -  อนุมัติ 
 
 
          ( นายนวพล   จะงาม ) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว
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สำรบัญ 

 

                    หน้ำ 
 
 ค ำน ำ           ก 
 

 สำรบัญ           ข 
 

 ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        
1. ด้านกายภาพ        1 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง       5 
3. ประชากร         8 
4. สภาพทางสังคม        9 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        11 
6. ระบบเศรษฐกิจ        13 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       17 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ        19 
9. อ่ืน ๆ          22 
 

 ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนามหาภาค     23 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกว๋าว    29 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น      33 
 

 

 ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      39 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ผ 01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา      40 
 ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน      42 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     61 
  1.3 แผนงานการเกษตร      86 
 

   2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  2.1 แผนรักษาความสงบภายใน     88 
  2.2 แผนงานการศึกษา      89 
  2.3 แผนงานเคหะและชุมชน      90 
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  2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     91 
  2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    94 
  2.6 แผนงานการเกษตร      95 
            

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย         
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป      97 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน     101 
  3.3 แผนงานการศึกษา      104 
  3.4 แผนงานสาธารณสุข      110 
  3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์      131 
  3.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    133 
  3.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   142 
  3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     151 
  3.9 แผนงานงบกลาง       156 
  

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                
  4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    158 
  4.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   163 
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     164 
  4.4 แผนงานการเกษตร      165 
 

     5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร    
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป      169 
  5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     171 
 

 ผ 02/2 โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน      173 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     181 
  1.3 แผนงานการเกษตร      214 
 

  2. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน      218 

 2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     220 
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   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย         
  3.1 แผนงานเคหะและชุมชน      223 
  3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     225 
    

     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ                
  4.1 แผนงานเคหะและชุมชน      227 
  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา     229 

   
 ผ 08 บัญชีครุภัณฑ์       231 

 
 

 ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล        
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์     240 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ      242 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม      244 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    245 

 
 

ภำคผนวก  ก ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖5 )  
 
ภำคผนวก  ข หนังสือซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 


