
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 และมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้
เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 1 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaduang.go.th หรือที่งานนโยบายและแผน ส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕60 

 

                    
(นายอดุลย์     ปริญญาศรีเศวต) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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ค ำน ำ 

 
              ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
เพ่ือนามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วงที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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สารบัญ 
 

  

เรื่อง หน้า 
  
ค าน า  ก 
สารบัญ ข-ง 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1. ด้านกายภาพ 1-2 
2. ด้านการเมืองการปกครอง          3 
3. ประชากร 4 
4. สภาพทางสังคม 4 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 4-5 
6. ระบบเศรษฐกิจ 5 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและน้ า) 6-11 
8. ศาสนา 11 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 11-13 
10. อ่ืนๆ 13-14 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)  
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
 

1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
1.1.1 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2557 15-19 
1.1.2 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2558 19-22 
1.1.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2559 23-26 
1.1.4 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2560 26 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ 

 

1.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 27 
1.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 28 
1.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 29 
1.2.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 30 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 30 
2.2 ผลกระทบ 30 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 

30 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 30 
3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 30 
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เรื่อง หน้า 
  
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 32 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 32 
1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) 
33-39 

1.3 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 39 
1.4 การพัฒนาตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 39 
1.5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 40-41 
1.6 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 41 
1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
41 

1.8 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 42 
1.8.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 42-43 
1.8.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 43-44 

1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 44 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 45 

2.1 วิสัยทัศน์ 45 
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 45-46 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 46 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 46-47 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 47 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 50 
3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 51-54 

ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 55 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 57-58 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 59-73 
รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

74-77 

บัญชีครุภัณฑ์ 78-79 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 80 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 80 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 80 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 80-81 
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เรื่อง หน้า 
  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 81 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 81 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 81 

แบบที่ ๑ แบบช่วยกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 82 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
83 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

84-87 
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ส่วนที ่๑ 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
*************************** 

๑. ด้านกายภาพ 

 
แผนที่โดยสังเขปต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 
        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓ หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ
ต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  มีระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอหนองไผ่  ประมาณ  ๓๖  กิโลเมตร   

 มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลบ่อไทย อ าเภอหนองไผ่ 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลสระแก้ว อ าเภอบึงสามพัน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลวังท่าดี ท่าแดง เพชรละคร อ าเภอหนองไผ่ 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร  เป็นพ้ืนที่ป่าไม้  ๖๒ 
ตารางกิโลเมตร 

เป็นภูเขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 10% คลองธรรมชาติ 1 สาย พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบ
เป็นส่วนน้อย  
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤด ูคือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน 
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ า 

1.5.1 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
- ล าคลอง, ล าห้วย ๑๐ แห่ง ดังนี้ 

ชื่อแหล่งน้ า ที่ตั้ง (หมู่) ใช้ประโยชน์ส าหรับ 

คลองยางงาม 
คลองชมพู่ 
คลองไทรงาม 
คลองห้วยตากผ้า 
คลองสดุล 
คลองเฉลียงทอง 
คลองห้วยตลาด 
คลองล าสุทธิ 
คลองล ากง 
คลองห้วยชวาล 

๑ 
๒ 
๓ 
๘ 

๑,๔ 
๔ 
๗ 
๖ 

๖,๗,๘ 
๗ 

ท าการเกษตร ,อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 
ท าการเกษตร , อุปโภค 

1.5.2 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย     ๑๘ แห่ง 

 - บ่อน้ าตื้น           ๒๐๖ แห่ง 
- บ่อบาดาล (บ่อมือโยก)   ๑๑ แห่ง 
- ประปา     ๘ แห่ง 
- สระน้ า           ๒๐ แห่ง 
- ถังเก็บน้ า     ๘ แห่ง 
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๒.  ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

จ านวนหมู่บ้านในเขตท่าด้วงมี 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

ผู้ใหญ่บ้าน นายนรินทร์  บุญปัน 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายก่าม  บุญปัน 

2. นายอุดม  ใสไหม 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 

ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรินทร์  โสขุมา 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายสมร  โพชะไว 

2. นายสมาน  สิงห์ทอง 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

ผู้ใหญ่บ้าน นายเสนาะ  หาญกล้า 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายมนตรี  อินปาน 

 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

ก านันต าบลท่าด้วง นางเฉลิมศรี  นาราศรี 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายนิคม  หาญค า 

2. นายโมด  นาราศรี 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

ผู้ใหญ่บ้าน นายทศพล  วิโรจน์นพรัตน์ 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายเสมอ  พิมพ์สาลี 

2. นางพร  จันทร์พิลา 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ 

ผู้ใหญ่บ้าน นายด ารงค์เกียรติ  วิโรจน์นพรัตน์ 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายก่าม  บุญปัน 

2. นายอุดม  ใสไหม 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

ผู้ใหญ่บ้าน นายเฉลิม  ชื่นพรม 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายสมนึก  เล็กกะโห้ 

2. นายสมศักดิ์  สุ่มข า 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

ผู้ใหญ่บ้าน นายสุธน  พ่วงมา 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายเสน่ห์  เปรมพิพัฒน์ 

2. นางรัศมี  บุตรพรม 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ใช้เขตต าบลเป็นเขตเลือกตั้ง
ส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต เป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าด้วง 
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๓. ประชากร 
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕9) ดังนี้ 

 

๑.  หมู่  ๑  บ้านปางยาง       มีประชากร       960    คน    334   ครัวเรือน 
๒.  หมู่  ๒  บ้านซับชมพู่       มีประชากร       446    คน    ๑๖8   ครัวเรือน 
๓.  หมู่  ๓  บ้านไทรงาม       มีประชากร       676    คน    ๒๖9   ครัวเรือน 
๔.  หมู่  ๔  บ้านเฉลียงทอง     มีประชากร       366    คน    ๑๑๙   ครัวเรือน 
๕.  หมู่  ๕  บ้านโป่งสะทอน      มีประชากร       454    คน    ๑๔7   ครัวเรือน 
๖.  หมู่  ๖  บ้านสันเจริญ      มีประชากร    ๑,๐๙3    คน    ๓40    ครัวเรือน 
๗.  หมู่  ๗  บ้านห้วยตลาด   มีประชากร       ๕๔1    คน    ๑92    ครัวเรือน 
๘.  หมู่  ๘  บ้านท่าด้วง      มีประชากร    ๑,228    คน    ๔18    ครัวเรือน 

                                          ประชากรรวมทั้งสิ้น      ๕,๗64    คน  ๑,๙87   ครัวเรือน 

4. สภาพทางสังคม 
4.๑  การศึกษา 

 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน  ๑ แห่ง ได้แก่   
(๑)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง 

 - โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จ านวน  ๕  แห่ง ได้แก่  
(๑) โรงเรียนบ้านท่าด้วง 
(๒) โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 
(๓) โรงเรียนบ้านปางยาง 
(๔) โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 
(๕) โรงเร            ง  ง 

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  ๑ แห่ง ได้แก่ 
(๑) โรงเรียนท่าด้วง พิทยาคม 

 - ทีอ่่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน  ๒      แห่ง 

4.2 สาธารณสุข 
(๑)   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าด้วง  จ านวน   ๑ แห่ง 
(2)   อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 107 คน 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง 

5.1.1  ถนนเชื่อมระหว่างต าบล/อ าเภอ มี ๒ เส้นทาง ได้แก่  
(1) เส้นทางที่ ๑ จากอ าเภอหนองไผ่ ถึงองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ระยะทาง ๓๖  

กิโลเมตร   เป็นถนนลาดยาง  ๓๖ กิโลเมตร   
(2) เส้นทางท่ี ๒  จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอบึงสามพัน ถึงองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลท่าด้วง ระยะทาง  ๙  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง  ๑  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง          
๘  กิโลเมตร 
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5.1.2 ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  

ชื่อถนน 
ระยะทาง 

(กม.) 
ชนิดของถนน 

(ลูกรัง ลาดยาง) 
สภาพการใช้ 

    ถนนสายปางยาง หมู่ ๑  ถึง อบต. 
        
    ถนนสายซับชมพู่ หมู่ ๒ ถึง อบต.  
        
    ถนนสายไทรงาม หมู่ ๔ ถึง อบต. 
 
    ถนนสายเฉลียงทอง หมู่ ๔ ถึง อบต. 
 
    ถนนสายโป่งสะทอน หมู่ ๕ ถึง อบต. 
 
    ถนนสายห้วยตลาด หมู่ ๗ ถึง อบต. 
 
    ถนนสายท่าด้วง  หมู่ ๘ ถึง อบต. 
 
 **(ถนนสายสันเจริญหมู่ ๖ ที่ตั้ง อบต.) 

๑๒ 
 

๘ 
 

๔ 
 

๑๑ 
 

๖ 
 

๑๐ 
 

๔ 

ลาดยาง  ๑๒ กม. 
 
ลาดยาง ๓ กม./คสล.  
๒ กม./ลูกรัง ๕ กม. 
ลาดยาง ๓ กม./คสล.    
๑ กม. 
ลาดยาง ๓ กม./คสล.  
๒.๕ กม./ลูกรัง ๕.๕ กม. 
ลาดยาง ๑ กม./      
ลูกรัง ๕ กม. 
ลาดยาง ๓ กม./คสล.  
๒ กม./ลูกรัง ๓ กม. 
ลาดยาง ๓ กม./คสล.  
๑ กม. 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 
 

ใช้ทุกฤดูกาล 

 
5.2 การไฟฟ้า 

มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตจ่ายไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าใช้ 
จ านวนประมาณ   ๓๐  ครัวเรือน 
5.3 การประปา 

ระบบประปาหมู่บ้าน จ านวน  ๘  แห่ง  มีใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้าน  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตจ่ายน้ าประปา 
จ านวนประมาณ   40  ครัวเรือน 
5.4 โทรศัพท์ 

(๑)  เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน  จ านวน     ๓    แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ประชาชน  ประกอบอาชีพ ดังนี้ 
    อาชีพเกษตรกร ประมาณ ๗๐% (ปลูกข้าวโพด , ยางพารา , มะขามหวาน ฯลฯ)   

               อาชีพรับจ้าง ประมาณ ๒๐% 
               อาชีพค้าขายและอ่ืนๆ ประมาณ ๑๐% 

6.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
- ปั้มน้ ามัน  ๓ แห่ง 
- โรงส ี  ๓ แห่ง 

6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มอาชีพ    ๒ กลุ่ม ๖๐ คน 
- กลุ่มแม่บ้าน    ๑ กลุ่ม ๓๒๕ คน 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) ครัวเรือน พ้ืนที่ (ไร่) 

1. บ้านปางยาง 505 455 334 5,012 
2. บ้านซับชมพู่ 227 219 168 201 
3. บ้านไทรงาม 335 341 269 4,335.25 
4. บ้านเฉลียงทอง 184 182 119 1,634.40 
5. บ้านโป่งสะทอน 231 223 147 2,683 
6. บ้านสันเจริญ 557 536 340 6,290.75 
7. บ้านห้วยตลาด 285 256 192 2,550 
8. บ้านท่าด้วง 613 615 418 5,219.25 

สรุปรวม 2,937 2,821 1,987 3,126 
 

 
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

7.2.1 ประเภทของการท าการเกษตร-ท านาข้าว 
   นอกเขตชลประทาน 

หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

เฉลี่ย 
   (ครัวเรือน) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 

1 บ้านปางยาง 17 180 590 5,000 7,500 
2 บ้านซับชมพู่ 4 57 412 5,000 7,500 
3 บ้านไทรงาม 12 174 680.16 5,000 7,500 
4 บ้านเฉลียงทอง 3 34 690 5,000 7,500 
5 บ้านโป่งสะทอน 22 288 720.82 5,000 7,500 
6 บ้านสันเจริญ 24 380 681.6 5,000 7,500 
7 บ้านห้วยตลาด 1 22 752 5,000 7,500 
8 บ้านท่าดว้ง 20 432 678 5,000 7,500 

สรุปรวม 103 1,567 650.57 5,000 7,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

7.2.2 ประเภทของการท าการเกษตร-ท าสวนยางพารา 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
 

จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนไร ่
ผลผลิต
เฉลี่ย 

ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

 (ครัวเรือน) (ไร่) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 
1 บ้านปางยาง 47 734 313 11,500 5,008 
3 บ้านไทรงาม 31 783 470.49 11,500 7,527.84 
4 บ้านเฉลียงทอง 17 463 347.15 11,500 5,554.40 
5 บ้านโป่งสะทอน 5 88 350 11,500 5,600 
6 บ้านสันเจริญ 15 487 378.22 11,500 6,051.52 
7 บ้านห้วยตลาด 2 33 360 11,500 5,760 
8 บ้านท่าด้วง 10 223 360 11,500 5,760 

สรุปรวม 127 2,811 368.41 11,500 5,894.54 
 
7.2.3 ประเภทของการท าการเกษตร-ท าไร่ 

1. มันส าปะหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ข้าวโพด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

(ไร่) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 
1 บ้านปางยาง 10 177 3,641.13 3,600 6,500 
3 บ้านไทรงาม 5 121 3,550 3,600 6,500 
4 บ้านเฉลียงทอง 9 370 3,620 3,600 6,500 
5 บ้านโป่งสะทอน  - -  -  -  -  
6 บ้านสันเจริญ 4 117 3,500 3,600 6,500 
7 บ้านห้วยตลาด 12 232 3,640.18 3,600 6,500 
8 บ้านท่าด้วง 3 60 3,520.24 3,600 6,500 
1 บ้านปางยาง 8 198 3,441.31 3,600 6,500 

สรุปรวม 51 1,275 3,558.98 3,600 6,500 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร่ ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย ราคาขายเฉลี่ย 

(ไร่) (กก./ไร่) (บาท./ไร่) (บาท./ไร่) 
1 บ้านปางยาง 103 4,654 927.15 5,500 7,500 
2 บ้านไทรงาม 96 4,023 1,113.04 5,500 7,500 
3 บ้านเฉลียงทอง 89 3,791 1,071.94 5,500 7,500 
4 บ้านโป่งสะทอน 58 1,600 988.08 5,500 7,500 
5 บ้านสันเจริญ 68 2,278 1,028.56 5,500 7,500 
6 บ้านห้วยตลาด 101 5,678 1,599.92 5,500 7,500 
7 บ้านท่าด้วง 75 2,468 15,020 5,500 7,500 
8 บ้านปางยาง 106 4,589 1,139.98 5,500 7,500 

สรุปรวม 51 696 29,081 2,861.08 5,500 
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7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
7.3.1 ปริมาณน้ าฝน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านปางยาง 0 1 
2 บ้านไทรงาม 0 1 
3 บ้านเฉลียงทอง 0 1 
4 บ้านโป่งสะทอน 0 1 
5 บ้านสันเจริญ 0 1 
6 บ้านห้วยตลาด 0 1 
7 บ้านท่าด้วง 0 1 
8 บ้านปางยาง 0 1 

สรุปรวม 0 8 
7.3.2 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ

1. ห้วย/ล าธาร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านปางยาง 0 0 0 0 
2 บ้านซับชมพู่ 0 1 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 0 0 0 0 
6 บ้านสันเจริญ 0 1 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 1 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 5 0 5 
2. คลอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านซับชมพู่ 0 1 0 1 
2 บ้านท่าด้วง 0 1 0 1 
3 บ้านปางยาง 0 1 0 1 
4 บ้านสันเจริญ 0 1 0 1 
5 บ้านห้วยตลาด 0 1 0 1 
6 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 1 
7 บ้านโป่งสะทอน 0 1 0 1 
8 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 

สรุปรวม 0 8 0 8 
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7.3.3 มนุษย์สร้างขึ้น 
1. ฝาย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านปางยาง 0 0 0 0 
2 บ้านซับชมพู่ 0 1 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 0 1 0 1 
6 บ้านสันเจริญ 0 1 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 1 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 1 0 1 

สรุปรวม 0 7 0 7 
2. สระ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านปางยาง 0 1 0 1 
2 บ้านซับชมพู่ 0 1 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 1 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 0 1 0 1 
6 บ้านสันเจริญ 0 1 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 1 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 1 0 1 

สรุปรวม 0 8 0 8 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
1. บ่อบาดาลสาธารณะ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
1 บ้านปางยาง 0 0 1 0 1 
2 บ้านซับชมพู่ 0 0 1 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 0 1 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 0 1 0 1 0 
6 บ้านสันเจริญ 0 0 1 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 0 1 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 0 0 0 0 

สรุปรวม 0 2 5 1 6 
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2. บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
1 บ้านปางยาง 1 0 0 0 0 
2 บ้านซับชมพู่ 1 0 0 0 0 
3 บ้านไทรงาม 1 0 0 0 0 
4 บ้านเฉลียงทอง 1 0 0 0 0 
5 บ้านโป่งสะทอน 1 0 0 0 0 
6 บ้านสันเจริญ 1 0 0 0 0 
7 บ้านห้วยตลาด 1 0 0 0 0 
8 บ้านท่าด้วง 1 0 0 0 0 

สรุปรวม 8 0 0 0 0 
3. ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
1 บ้านปางยาง 0 0 1 0 0 
2 บ้านซับชมพู่ 0 0 1 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 0 1 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 0 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 0 1 0 1 0 
6 บ้านสันเจริญ 0 0 1 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 0 1 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 0 1 0 0 

สรุปรวม 0 2 6 1 6 
4. แหล่งน้ าธรรมชาติ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ไม่มี เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 
1 บ้านปางยาง 0 0 0 0 0 
2 บ้านซับชมพู่ 0 0 0 0 0 
3 บ้านไทรงาม 0 0 0 0 0 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 0 1 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 1 0 0 0 0 
6 บ้านสันเจริญ 0 0 0 0 0 
7 บ้านห้วยตลาด 0 0 0 0 0 
8 บ้านท่าด้วง 0 0 1 0 0 

สรุปรวม 1 0 2 0 1 
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5. ครัวเรือนในหมู่บ้านนี้ มีน้ ากิน น้ าใช้ เพียงพอหรือไม่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

1 บ้านปางยาง 0 1 
2 บ้านซับชมพู่ 0 1 
3 บ้านไทรงาม 0 1 
4 บ้านเฉลียงทอง 0 1 
5 บ้านโป่งสะทอน 1 0 
6 บ้านสันเจริญ 0 1 
7 บ้านห้วยตลาด 0 1 
8 บ้านท่าด้วง 0 1 

สรุปรวม 1 7 
 

8. ศาสนา 
8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา 

 - วัด/ส านักสงฆ์ สถานที่ตั้งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จ านวน   ๑1  แห่ง ได้แก่  
(๑)  วัดซับตะเคียน หมู่ ๑ 
(๒)  วัดใหม่สุดแสงธรรม หมู่ ๑ 
(๓)  วัดวังขอน หมู่ ๑ 
(๔)  วัดเขาเกาะแก้วปางยาง หมู่ ๑ 
(๕)  วัดซับชมพู่ หมู่ ๒ 
(๖)  วัดใหม่ทรงธรรม หมู่ ๓ 
(๗)  วัดเฉลียงทอง หมู่ ๔ 
(๘)  วัดโป่งสะทอน หมู่ ๕ 
(๙)  วัดสันเจริญสามัคคีธรรม หมู่ ๖ 
(๑๐) วัดห้วยตลาด หมู่ 7 
(11) วัดท่าด้วง หมู่ ๘ 

 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ต าบลท่าด้วง  มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ คือ ภูเขา/ป่าไม้/แหล่งน้ าธรรมชาติ และมีพ้ืนที่มีทิวทัศน์
สวยงาม ซึ่งดูได้จากตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) ดังต่อไปนี้    
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(๑) น้ าตกซับตะเคียน เป็นน้ าตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมาณ ๔๐ เมตร มีแอ่งรับน้ าพ้ืนที่กว้าง
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เมตร มีพ้ืนที่สวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่หมู่ ๑ บ้านปางยาง  
ระยะทางถึงน้ าตกประมาณ ๒ ก.ม. เป็นถนนลูกรัง (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                 

(๒) น้ าตกวังยายดง  เป็นน้ าตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทางไหลของน้ า มีแอ่งรับน้ าพ้ืนที่กว้าง มีความ
สวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว  สถานที่อยู่หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) หมอกในหุบเขา สภาพทั่วไปของต าบลท่าด้วงเป็นภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่ราบสูง  
ช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาในช่วงเช้า ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) ชมสวนยางพารา พ้ืนที่ต าบลท่าด้วงประชาชนบางส่วน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูก
ยางพารา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นจ านวนมาก และท าให้พ้ืนที่ทิวทัศน์สวยงาม/ร่มรื่น  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

               
(๕) เคารพพระศพพระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม (หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม)  ซึ่ง เป็นพระเกจิอาจารย์ศิษย์เอก

สืบสายวิทยาคมจาก พระครูวิชิตพัชราจารย์  (หลวงพ่อทบ)  วัดช้างเผือก  ต าบลวังชมภู  อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์                 
พระเกจิชื่อดังแห่งเพชรบูรณ์  ณ   เจดีย์ พระอรหันต์ ๑๐๘  วัดซับตะเคียน  หมู่ ๑  บ้านปางยาง  ต าบลท่าด้วง                                

 
10. อ่ืนๆ 

10.1 มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน    ๕ รุ่น ๔๕๐ คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ   ๒ รุ่น ๑๕๐ คน 
- กองหนุนเพื่อความม่ันคงของชาติ  ๒ รุ่น ๒๐๓ คน 
- กลุ่มอาชีพ    ๒ กลุ่ม ๖๐ คน 
- กลุ่มแม่บ้าน    ๑ กลุ่ม ๓๒๕ คน 
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ รุ่น ๑๑๙ คน 
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10.2 ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง     

                                         
                                       รูปไร่ข้าวโพด   มีความหมายคือ  ประชาชนส่วนใหญ่  
                                        ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ที่ส าคัญได้แก่ การปลูกข้าวโพด   
                                        พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์  มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ  
                                        และประชาชนมีความอยู่ดีกินดี 
                                       รูปภูเขาและดวงอาทิตย์   มีความหมายคือ การเมืองมี 
                                        ความมั่นคง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ 
                                        มีความรักความสามัคคี 

 
10.3  ศักยภาพในต าบล 

10.3.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑) จ านวนบุคลากร จ านวน  ๔๐ คน 

 - ฝ่ายบริหารฯ          จ านวน       ๔  คน 
 - ฝ่ายสภาฯ      จ านวน     ๑๕  คน 
 - ฝ่ายข้าราชการประจ า    จ านวน    ๒๑  คน 

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
- ต่ ากว่าประถมศึกษา     ๓ คน 
- ประถมศึกษา      ๒ คน 
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา             ๑๕ คน 
- ปริญญาตรี              ๑๙ คน 
- สูงกว่าปริญญาตรี     ๑ คน 

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   จ านวนเงิน      22,576,974.69   บาท   แยกเป็น 
- เงินรายได้จัดเก็บเอง/ภาษีจัดสรร               จ านวนเงิน      14,682,880.69   บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป                                จ านวนเงิน        7,894,094.00   บาท 
 

10.3.2 ศักยภาพของชุมชนและจุดเด่นของพ้ืนที่ 
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน 

จ านวนกลุ่มทุกประเภท  ๑๖ กลุ่ม   แยกเป็น 
 - กลุ่มอาชีพ    ๘ กลุ่ม 
 - กลุ่มออมทรัพย์   ๘ กลุ่ม 
 - กลุ่มอ่ืนๆ    - กลุ่ม 

(๒) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
พ้ืนที่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก  และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  และ
แหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ 

      
 
  
 



 
ส่วนที ่2   

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
*************************** 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1.1.1 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2557 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต ์

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ ๑ บ้านปางยาง 

100 32/2557 30 100,000 100,000 

2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๒ บ้านซับชมพู่ 

100 37/2557 30 98,000 98,000 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม 

100 55/2557 30 100,000 100,000 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านเฉลยีงทอง 

100 47/2557 30 95,000 95,000 

5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านโปุงสะ
ทอน 

100 56/2557 30 98,000 98,000 

6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ 

100 45/2557 30 95,000 95,000 

7. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

100 33/2557 30 96,000 96,000 

8. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง 

100 46/2557 30 100,000 100,000 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ 
บ้านซับชมพู ่

100 18/2557 30 99,000 99,000 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที๓่ 
บ้านไทรงาม 

100 20/2557 30 90,000 90,000 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งในส่วนที่
ช ารุด หมู่ที่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

100 51/2557 30 80,000 80,000 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ 
บ้านโปุงสะทอน 

100 14/2557 30 99,000 99,000 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ 
บ้านสันเจริญ 
 

100 15/2557 30 100,000 100,000 
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14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ 
บ้านท่าด้วง 

100 17/2557 30 100,000 100,000 

15. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านปางยาง 

100 39/2557 30 100,000 100,000 

16. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านไทรงาม 

100 40/2557 30 100,000 100,000 

17. โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ าหมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

100 59/2557 30 88,000 88,000 

18. โครงการปรับปรุงวางท่อ
ระบายน้ าแบบมีผนังก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้าน
ไทรงาม 

100 27/2557 30 60,000 60,000 

19. โครงการปรับปรุงขยายท่อ
เมนต์ประปา หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

100 52/2557 30 49,000 49,000 

20. โครงการปรับปรุงขุดลอกสระ
น้ าเพื่อแก้ปัญหาภยัแล้ง หมู่ ๖ 
บ้านสันเจริญ 

100 36/2557 30 100,000 100,000 

21. โครงการปรับปรุงเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิมเพื่อการเกษตรกรรม 
ถนนสายซับอีเต-หนองเต่า หมู่ที่ 
๗ บ้านห้วยตลาด 

100 28/2557 30 80,000 80,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

22. อุดหนุนโครงการศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารการจัดซื้อจดัจ้างขอ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

100 อบต.กองทูล 1 10,000 10,000 

23. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง 

100 1/2557 60 53,320 53,320 

    5/2557 209 161,975 161,975 

24. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 1/2557 100 493,889 493,889 

    2/2557 45 200,675.70 200,675.70 

    3/2557 120 362,236 362,236 
25. โครงการอดุหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
จ านวน ๕ โรงเรียน ภายในต าบล
ท่าด้วง 

100 โรงเรียน 
จ านวน ๕ 
แห่ง 

1 668,000 668,000 

26. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารโรงเรียนบ้านปางยาง 

100 โรงเรียนท่าด้ง
พิทยาคม/
โรงเรียนบ้าน
ปางยาง 

7 100,000 100,000 

27. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนโรงเรียนท่าด้วงพิทยา

100 โรงเรียนท่า
ด้วงพิทยาคม 

1 50,000 50,000 
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คม 
28. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 39/2557 30 50,000 50,000 

29. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

100 139/2557 5 15,550 15,550 

    140/2557 1 49,450 49,450 
30. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

100 88/2557 1 45,000 45,000 

    89/2557 2 5,000 5,000 
31. โครงการเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดีอ าเภอหนองไผ ่

100 91/2557 4 20,000 20,000 

32. อุดหนุนโครงการประกวด
ธิดามะขามหวานและรถมะขาม
หวานของจังหวัดเพชรบูรณ ์

100 เทศบาลต าบล
เฉลียงทอง 

7 20,000 20,000 

33. โครงการบวชชีพราหมณฯ์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

100 วัดท่าด้วง 7 50,000 50,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
34. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดี
ยุงลาย/ทรายอะเบท 

100 78/2557 5 99,000 99,000 

35. โครงการจดัซื้อสารส้มและ
คลอรีน 

100 41/2557 30 100,000 100,000 

36. โครงการอดุหนุนศูนย์
สาธารณะสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน 

100 อสม.ต าบลท่า
ด้วง 

1 120,000 120,000 

37. โครงการจดัซื้อครภุณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

100 48/2557 5 85,000 85,000 

38. โครงการจดัซื้อแว่นสายตา
ส าหรับช่วยเหลือ ผูสู้งอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา 

100 16/2557 7 99,750 99,750 

การพัฒนาด้านสังคม 
39. โครงการอดุหนุนเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ฯ 

100 อุดหนุนเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้สูงอายุ 
ฯ 

30 4,395,600 4,395,600 

40. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัเดือดร้อน อ าเภอ
หนองไผ ่

100 1 กิ่งกาชาด 
อ าเภอหนอง
ไผ ่

7 10,000 10,000 

41. อุดหนุนโครงการรวมใจ
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใน
ผู้ประสบภยัเดือดร้อน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

100 กิ่งกาชาด 
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

7 10,000 10,000 

42. โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ต าบลท่าด้วง 

100 76/2557 5 17,200 17,200 

    75/2557 3 40,000 40,000 
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    ค่าตอบแทนฯ 3 22,800 22,800 
43. โครงการรณรงค์ปูองกัน
ปราบปรามยาเสพติด 

100 107/2557 5 10,000 10,000 

44. โครงการจดังานกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าป ี

100 22/2557 5 2,000 2,000 

    23/2557 3 74,575 74,575 
    24/2557 3 7,500 7,500 

    26/2557 5 11,250 11,250 
    27/2557 7 2,175 2,175 
    ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตัดสินกีฬา 

1 32,500 32,500 

45. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ ๑-๘ 

100 13/2557 5 90,000 90,000 

46. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค ์หมู่ ๗ บ้านห้วย
ตลาด 

100 31/2557 30 100,000 100,000 

47. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

100 เทศบาลต าบล
หนองไผ ่

7 30,000 30,000 

48. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ระดับจังหวัด 

100 เทศบาลต าบล
บ้านโภชน ์

7 20,000 20,000 

49. โครงการบรูณาการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดด้วย
พลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 ศูนย์
อ านวยการ
พลังแผ่นดินฯ 

7 35,000 35,000 

50. โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ กิจกรรมการ
บ าบัดฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดฯ 

100 อ าเภอหนอง
ไผ ่

3 62,500 62,500 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 

51. โครงการฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจ าปี 
๒๕๕๗ 

100 120/2557 2 50,000 50,000 

    155/2557 5 60,000 60,000 
52. โครงการอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

100 84/2557 5 75,000 75,000 

    85/2557 2 3,750 3,750 
    86/2557 5 500 500 
    80/2557 5 6,450 6,450 

    ค่าตอบแทน
วิทยากร ฯลฯ 

5 134,300 134,300 

53. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ อบต.ท่าด้วง 
หมู่ที่ ๖ 

100 73/2557 30 95,000 95,000 
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54. โครงการปรับปรุงต่อเติมห้อง
เก็บวัสดุ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖  

100 74/2557 30 70,000 70,000 

55. โครงการก่อสร้างห้องประชุม 
อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ บ้านสัน
เจริญ 

100 6/2557 60 549,000 549,000 

รวม 10,802,945.70 10,802,945.70 

1.1.2 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2558 

ช่ือโครงการ 
เปอร์เซ็นต ์

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. โครงการจัดซื้อยางมะตอย
ส าเรจ็รูป 

100 202/2558 7 49,950 49,950 

2. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

100 48/2558 30 100,000 100,000 

3. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู ่

100 49/2558 30 98,000 98,000 

4. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

100 50/2558 30 100,000 100,000 

5. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

100 51/2558 30 98,000 98,000 

6. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 52/2558 30 100,000 100,000 

7. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

100 53/2558 30 98,000 98,000 

8. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 54/2558 30 100,000 100,000 

9. โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 55/2558 30 100,000 100,000 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

100 56/2558 30 100,000 100,000 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านซับชมพู ่

100 57/2558 30 100,000 100,000 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านไทรงาม 

100 58/2558 30 100,000 100,000 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

100 59/2558 30 100,000 100,000 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 60/2558 30 100,000 100,000 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 61/2558 30 100,000 100,000 

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 62/2558 30 100,000 100,000 
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17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง 
 

100 63/2558 30 100,000 100,000 

18. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. หมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 102/2558 30 100,000 100,000 

19. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมขุดร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทาง หมู่ 1 
บ้านปางยาง 

100 73/2558 30 95,000 95,000 

20. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ า คสล.พร้อมขุดร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทาง หมู่ 2 
บ้านซับชมพู ่

100 74/2558 30 95,000 95,000 

21. โครงการขดุลอกคลอง หมู่ 4 
บ้านเฉลียงทอง 

100 65/2558 30 100,000 100,000 

22. โครงการขดุลอกคลอง หมู่ 5 
บ้านโปุงสะทอน 

100 67/2558 30 100,000 100,000 

23. โครงการขดุลอกคลอง
เปิดทางน้ า หมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 6/2558 30 100,000 100,000 

24. โครงการจา้งเหมาขดุลอกดิน
เสรมิคันคลอง หมู ่8 บ้านท่าด้วง 

100 7/2558 30 100,000 100,000 

25. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 10/2558 30 49,000 49,000 

26. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 104/2558 30 100,000 100,000 

27. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 72/2558 30 70,000 70,000 

28. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 79/2558 30 40,000 40,000 

29. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

100 19/58 7 2,150 2,150 

    34/2558 7 2,025 2,025 

    89/58 7 8,050 8,050 
    128/58 7 23,220 23,220 
30. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

100 25/2558 30 60,000 60,000 

31. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโปุงสะทอน  

100 26/2558 30 40,000 40,000 

32. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ดินเดิมเพื่อการเกษตรกรรมสาย 
ซับอีเต -หนองเต่า หมู่ที ่7 บ้าน
ห้วยตลาด  

100 24/2558 30 80,000 80,000 
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33. โครงการปรับปรุงขุดลอกสระ
น้ าเพื่อกิจการประปาวังขอน (ขุด
ในส่วนท่ีตื้นเขิน) หมู่ที ่1   

100 64/2558 30 100,000 100,000 

34. โครงการซ่อมแซมผนังกั้นน้ า
ดาดคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านท่าด้วง 

100 130/2558 30 35,000 35,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
35. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง ของ อบต.ระดับ
อ าเภอ 

100 อบต.ท่าด้วง 30 10,000 10,000 

36. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง 

100 1/2558 60 52,080 52,080 

    1/2558 300 250,263 250,263 
37. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 1/2558 30 10,851.86 10,851.86 

    2/2558 195 699,967.80 699,967.80 
    3/2558 15 164,407.68 164,407.68 

    4/2558 120 438,279.72 438,279.72 
38. โครงการอดุหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
จ านวน 5 โรงเรียน ภายในต าบล
ท่าด้วง 

100 โรงเรียน
จ านวน 5 
แห่ง 

365 2,339,000 2,339,000 

39. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 49/2558 5 50,000 50,000 

40. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

100 127/2558 1 57,150 57,150 

    155/2558 7 12,760 12,760 

41. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

100 107/2558 7 50,000 50,000 

42. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
มะม่วงและของดีอ าเภอหนองไผ ่

100 108/2558 4 20,000 20,000 

43. อุดหนุนโครงการงานกาชาด
มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ ์

100 เทศบาลต าบล
บ้านโภชน ์

1 20,000 20,000 

44. โครงการจดังานบวชชี
พราหมณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

100 วัดท่าด้วง 7 50,000 50,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
45. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดีพ่น
ยุงลาย/ทรายอะเบท 

100 50/2558 7 99,000 99,000 

46. โครงการจดัซื้อสารส้มและ
คลอรีน 

100 51/2558 7 100,000 100,000 

47. โครงการอดุหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

100 อสม.ต.ท่าด้วง 125 65,366 65,366 
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48. โครงการจดัซื้อแว่นสายตา
ส าหรับช่วยเหลือ ผูสู้งอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา 

100 23/2558 10 99,750 99,750 

49. โครงการจดัซื้อวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

100 80/58 7 35,000 35,000 

การพัฒนาด้านสังคม 

50. โครงการจา่ยเบ้ียยังชีพให้
ผู้สูงอาย ุ

100 ผู้สูงอาย ุ 365 4,583,100 4,583,100 

51. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัเดือดร้อน อ าเภอ
หนองไผ ่

100 กิ่งกาชาด อ.
หนองไผ ่

1 10,000 10,000 

52. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัและผู้เดือดร้อน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 เหล่ากาชาด 
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

1 10,000 10,000 

53. โครงการจดังานกีฬาต้านยา
เสพติดประจ าป ี

100 33/2558 7 47,250 47,250 

    41/2558 3 49,250 49,250 

    39/2558 7 1,000 1,000 
    ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ 
3 32,500 32,500 

54. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู1่-8 

100 10/2558 7 90,000 90,000 

55. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
หมู ่8 บ้านท่าด้วง 

100 69/2558 30 100,000 100,000 

56. โครงการจดัซื้อผา้ห่มส าหรับ
ช่วยเหลือผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
และผูสู้งอาย ุ

100 13/2558 7 100,000 100,000 

57. โครงการจดัซื้อชุดฝึก อปพร. 
ส าหรับใช้ในการฝึกอบรมฯ/การ
ปูองกันสาธารณภัยตา่งๆ 

100 65/2558 15 98,800 98,800 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 
58. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

100 111/58 5 45,000 45,000 

    กานดา ทอง
คล้าย
(ค่าอาหาร) 

2 45,000 45,000 

    นฤมล นา
เมือง(ค่าท่ีพัก) 

2 25,000 25,000 

59. โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็ก อบต.ท่าด้วง หมู่ที ่6 
บ้านสันเจริญ  

100 3/2558 60 599,000 599,000 

รวม 13,403,171.06 13,403,171.06 
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1.1.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2559 
ช่ือโครงการ เปอร์เซ็นต ์

การด าเนินการ 
ช่ือคู่สัญญา ระยะเวลา 

การ
ด าเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
1. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ 1 บ้านปางยาง 

100 50/2559 30 99,700 99,700 

2. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 2 บ้านซับชมพู ่

100 51/2559 30 99,800 99,800 

3. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 3 บ้านไทรงาม 

100 49/2559 30 99,600 99,600 

4. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 4 บ้านเฉลยีงทอง 

100 52/2559 30 99,700 99,700 

5. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 25/2559 30 99,700 99,700 

6. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 53/2559 30 99,700 99,700 

7. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 44/2559 30 99,700 99,700 

8. โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กหมู่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 26/2559 30 498,000 498,000 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังหมู่ 2 บ้านซับชมพู ่

100 6/2559 30 99,700 99,700 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ 4 บ้านเฉลยีงทอง 

100 8/2559 30 99,700 99,700 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 9/2559 30 99,700 99,700 

12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 13/2559 30 99,700 99,700 

13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 15/2559 30 99,700 99,700 

14. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 1 บ้าน
ปางยาง 

100 28/2559 30 99,700 99,700 

15. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

100 29/2559 30 75,000 75,000 

16. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 7 บ้าน
ห้วยตลาด 

100 30/2559 30 99,700 99,700 

17. โครงการขดุลอกคลองเปิดทาง
น้ าหมู่ 5 บ้านโปุงสะทอน 

100 58/2559 30 99,700 99,700 

18. โครงการขดุลอกคลองเปิดทาง
น้ าหมู่ 6 บ้านสันเจริญ 
 

100 57/2559 30 99,800 99,800 
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19. โครงการขดุลอกคลองเปิดทาง
น้ าหมู่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 56/2559 30 99,700 99,700 

20. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟูาใช้
ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

100 39/2559 5 1,650 1,650 

    103/2559 5 28,731 28,731 

    134/2559 3 480 480 
    142/2559 7 3,620 3,620 

21. โครงการจา้งเหมาปรับเกลี่ย
แต่งถนนพ้ืนทางเดิม หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

100 27/2559 30 99,700 99,700 

22. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ลูกรังดินเดิมพร้อมอัดบด หมู่ที่ 3 
บ้านไทรงาม 

100 59/2559 30 99,800 99,800 

23. โครงการจา้งเหมาติดตั้งเครื่อง
สูบน้ ากิจการประปา หมู่ที่ 8 บ้าน
ท่าด้วง 

100 55/2559 30 77,000 77,000 

24. โครงการจา้งเหมาวางท่อส่งน้ า
พร้อมติดตั้งระบบปัม้สูบน้ า หมู่ที่ 7 
บ้านห้วยตลาด 

100 83/2559 30 60,000 60,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

25. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต. ระดับ
อ าเภอ 

100 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

1 15,000 15,000 

26. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง 

100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ท่าด้วง 

365 329,840 329,840 

27. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100 31/2559 31 113,311.80 113,311.80 

    1/2559 182 647,574.20 647,574.20 

    2/2559 92 449,814.22 449,814.22 
28. โครงการอดุหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนจ านวน 5 
แห่ง 

100 โรงเรียน
จ านวน 5 
แห่ง 

365 2,329,000 2,329,000 

29. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 50/2559 3 50,000 50,000 

30. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

100 153/2559 5 12,760 12,760 

    107/2559 7 57,240 57,240 
31. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

100 86/2559 5 50,000 50,000 

32. อุดหนุนโครงการจัดงานวัน
มะม่วงและของดีอ าเภอหนองไผ ่

100 เทศบาลต าบล
บ้านโภชน ์

1 10,000 10,000 
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33. อุดหนุนโครงการงานมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์ (อ าเภอ
หนองไผ่) 

100 อบต.ท่าแดง 1 20,000 20,000 

34. อุดหนุนโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนท่าด้วง
พิทยาคม 

100 โรงเรียนท่า
ด้วงพิทยาคม 

1 50,000 50,000 

35. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี
ประจ าปี 2559 อ าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 ปกครอง อ.
หนองไผ ่

1 10,000 10,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
36. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดีพ่น
ยุงลาย/ทรายอะเบท 

100 32/2559 7 99,000 99,000 

37. โครงการจดัซื้อสารส้มและ
คลอรีน 

100 14/2559 7 100,000 100,000 

38. โครงการจดัซื้อวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

100 102/2559 2 35,000 35,000 

39. โครงการอดุหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

100 กลุ่ม อสม.ต.
ท่าด้วง 

1 60,000 60,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

40. อุดหนุนโครงการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร กลุ่ม
วิสาหกิจแม่บ้านโปุงสะทอน 

100 กลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้านโปุงสะ
ทอน 

1 100,000 100,000 

การพัฒนาด้านสังคม 
41. โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอาย ุ

100 ผู้สูงอาย ุ 365 4,858,800 4,858,800 

42. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัเดือดร้อน อ.หนองไผ ่

100 กิ่งกาชาด
อ าเภอหนอง
ไผ ่

1 10,000 10,000 

43. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัและผู้เดือดร้อน ทจัง
หวัดเพชรบูรณ ์

100 เหล่ากาชาด
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

1 10,000 10,000 

44. โครงการจดังานกีฬาต้านยา
เสพติด 

100 34/2559 5 47,250 47,250 

    38/2559 5 1,000 1,000 
    37/2559 10 49,250 49,250 

    เงินรางวัล+
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 

1 32,500 32,500 

45. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแจกหมู่บ้าน 1-8 

100 18/2559 7 90,000 90,000 

46. โครงการบรูณาการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลัง
แผ่นดินท้องถิ่นและชุมชนจังหวัด
เพชรบูรณ ์

100 ศูนย์
อ านวยการ 
ปปส. จ.
เพชรบูรณ ์

1 35,000 35,000 
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47. โครงการจดัซื้อผา้ห่มส าหรับ
ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและด้อย
โอกาสทางสังคม (สังคมสงเคราะห์
ตามอ านาจหน้าท่ีของ อปท.) 

100 13/2559 7 99,840 99,840 

48. โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่ 

100 24/2559 30 99,700 99,700 

การพัฒนาด้านการเมือง การบรหิาร 
49. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้านคุณภาพ
การให้บริการของอบต.ท่าด้วง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

100 95/2559 142 20,000 20,000 

50. อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนต าบลท่าด้วง 

100 กรรมการ
หมู่บ้าน ม.4 

1 50,000 50,000 

51. โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้าน
ปางยาง 

100 54/2559 30 99,800 99,800 

รวม 12,680,661.22 12,680,661.22 

 

1.1.4 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2560 

 
(อยู่ระหว่างด าเนินการฯ) 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

๗๕ 
 

๑๔ 
 

๕ 
๑ 

๒๐ 
๒ 
 

๙ 
 

๒ 

๑๓,๖๓๕,๐๐๐ 
 

๓,๗๖๓,๒๙๑ 
 

๔๘๐,๐๐๐ 
๑๖,๐๐๐ 

๓,๐๖๔,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๑๒๕,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

๒๑ 
 

๑๒ 
 

๕ 
๐ 

๑๒ 
๐ 
 

๕ 
 

๐ 

๑,๙๒๗,๐๐๐ 
 

๒,๓๕๕,๐๙๕.๗๐ 
 

๕๐๓,๗๕๐ 
๐ 

๔,๙๗๓,๑๐๐ 
๐ 
 

๑,๐๔๔,๐๐๐ 
 

๐ 

รวม ๑๒๘ ๒๓,๖๘๓,๒๙๑ ๕๕ ๑๐,๘๐๒,๙๔๕.๗๐ 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง ๕๕ โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  ๑๒๘ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 ๕๕  x  ๑๐๐     =  ๔๓  % 

                    ๑๒๘ 
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1.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๘ 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

90 
 

13 
 

6 
1 

17 
2 
 

10 
 

8 

15,279,000 
 

3,759,291 
 

515,000 
16,000 

5,225,300 
100,000 

 
2,071,000 

 
1,944,000 

 

34 
 

10 
 

5 
0 
8 
0 
 

2 
 

0 
 

2,943,395 
 

4,224,760.06 
 

399,116 
0 

5,121,900 
0 
 

714,000 
 

0 

รวม 147 27,994,591 59 13,403,171.06 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 59 โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  147 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 59  x  100     =  40.14  % 

                    147 
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1.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2559 

จ านวน 
งบประมาณตาม

แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาด้านการเกษตร 

82 
 

15 
 

6 
3 

17 
1 
 

12 
 

9 

19,227,000 
 

4,696,620 
 

564,000 
1,093,380 
5,125,300 

80,000 
 

1,400,000 
 

1,664,000 

24 
 

11 
 

4 
1 
8 
- 
 

3 
 
- 

2,638,981 
 

4,144,540.22 
 

294,000 
100,000 

5,333,340 
- 
 

169,800 
 
- 

รวม 145 1,664,000 51 12,680,661.22 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ดังนี้ 

 
โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 51 โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  145 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 51  x  100     =  35.17  % 

                    145 
 
 

1.2.4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(อยู่ระหว่างด าเนินการฯ) 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
       ตามที่ อบต. ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กัประชาชน 

และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ของ อบต. นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากแสงส่องสว่างสาธารณะ 
3. ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข 
4. ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
6. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
7. เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
9. มีการจัดการขยะในชุมชน 
10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
11. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
12. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบต. 
13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 

2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชน

ต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต อบต. ดังนี้ 
1. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางหมู่บ้าน ท าให้เกิดฝุุนประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อน 

ด าเนินการแก้ไขโดยการใช้รถยนต์บรรทุกน้ าฉีดพ่นน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดฝุุน 
2. การก่อสร้างถนน คสล./ถนนลูกรัง  ไม่ได้ติดปูายเตือนการก่อสร้าง ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ด าเนินการแก้ไขโดยแจ้งผู้รับจ้างให้ติดตั้งปูายเตือนการก่อสร้าง 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 

3.1 ปัญหาและอุปสรรค 
1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา 
2. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการตาม
โครงการได้ทันที 
3. มีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการก าหนดแนว

ทางการพัฒนา 
4. ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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3.2 แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ท าความเข้าใจกับประชาชนในการประชุมประชาคม โดยให้ประชาชนเสนอโครงการที่จ าเป็น 
2. ท าความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนถึงระบบการท างานต่าง ๆ ของ อบต. 
3. จัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ยังขาดแคลน โดยมีการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจัดจ้าง 
4. เสนอโครงการที่เกินศักยภาพของ อบต. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
5. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมระเบียบ ข้อกฎหมาย และข้อปฏิบัติในงานที่เกี่ยวข้อง 



 
ส่วนที่  3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
*************************** 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
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1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนา

ดังนี้ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว  
“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP PerCapita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท 
(9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
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- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการบริหารจัดการ
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัดให้แรงงานทั้ง
ระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัย
การผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้
แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและดาเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆเพ่ิมสัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทาง
การตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ

ในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพ
ให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่น
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพ่ือสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้าน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานจัดระบบการ
ผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้าน
กายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็น
การประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วนและบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด
พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่
เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้า
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การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก
ทางน้าและทางอากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทาง
ทะเลปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว
โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต /
วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็น
แหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็น
กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการ
ลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้ง
ภาคการผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอา
นวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนการ
ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมของ
องค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 

- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยช่วงวัย

เด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ
สมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มีการทางานที่เหมาะสม
ตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล
ครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนใน
การจัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการคัดเลือกให้
ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียนและ 
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(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกาลังคนทั้ง
ระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้
ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของ
ตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

3) การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสา
หรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้าและสร้าง
ความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้าน
สาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนา
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความส าคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ(Health in All Policies) เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัยโดย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและการพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
พัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผล
ไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจาวันสาหรับผู้สูงอายุ 

- การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิมผลิต

ภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือ
แรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกร
รายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่
สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตร
โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิบัตรพ้ืนฐานและเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึง
อย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
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พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการร่วมกับ
ภาคธุรกิจเอกชนและ 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่
แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 
3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมี
สิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและเข้ าถึงพ้ืนที่
เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... และบูรณาการ
แผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้ง
ปรับโครงสร้างภาษีที่ เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษี
สิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความ
เข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลด
ปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดกกฎหมายที่ดินเป็นต้น 

- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมืองเตรียม

ความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการศึกษาและ
ระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง
รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดยค านึงถึงการเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานและ
ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทาง
การค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3) การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนใน
ภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ

โดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยสนธิกาลัง
ของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะ
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ยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและ
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทา
ฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า
ก าหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดิน
ของคนต่างชาติบริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพ้ืนที่เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลดความ
ขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวการประมงและวิถี
ชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแร่มาใช้ประโยชน์
ค านึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทา
เหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2) การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้
แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆเช่นการ
ปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อมมาตรฐานและ
ฉลากสินค้าเป็นต้น 

3) การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับประเทศสู่
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียวส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการท้าการ
เกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภคเพ่ือ
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล้าดับ
แรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพื้นที่วิกฤตสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การ
จัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัดทาแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหาแนวทางความ
ร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีดความสามารถใน
การรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมศักยภาพในการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัยตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้
ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่
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สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience 
City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและการจัดทาแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง
ในอนาคต 

1.3 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง

เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการของทาง
ราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการ
ยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุค
สมัยฯลฯ 

2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับ
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

3) การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็วและ
น่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมากและเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวง
กว้าง 

1.4 การพัฒนาตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้านโดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่า

ด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส าคัญใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอสมแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน ได้แก่ 

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและการเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณะสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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1.5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผัน
ผวนด้านเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิง
บวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและ
ศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
ภาคเกษตรและการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะเดียวกันจ า เป็นต้องปรับตัวในการ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพ่ือสามารถใช้
โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในปี๒๕๕๘ ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโล
จิสติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคนการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการก าหนดยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติให้
ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยนาทุนของประเทศ
ที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกันพร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีส าคัญได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงและ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นธรรมสาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้
เข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับ
ประเทศในภูมิภาคต่างๆบนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยาก รธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเตรียม
ความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกันจาเป็นต้องมีการบริห าร
จัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกจิตสานึกค่านิยม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 



-41- 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

1.6 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งบัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ทารู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบามทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อความจาเป็นไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆหรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา

53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้นเพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแนวคิดและหลักการ 

1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนผลประโยชน์ของประชาชนภูมิสังคมยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา
ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สังคมสมาฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 

1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆนโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
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1.8 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.8.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย 
อุตรดิตถ์) 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สร้างสรรค ์
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริหาร เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น 

เป้าประสงค์ 
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
๒. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง และความ
พร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย - ลาว    
๔. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย    
๑. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
๒. จ านวนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
๓.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E - W- E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น 
๕. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น 
๗. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๘. รายได้จาการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
๙. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
๑๐. จ านวนหมูบ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑๑. จ านวนหมูบ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จ านวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีเหมาะสม 
๒.พัฒนาการคมและระบบ logistics 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๕. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
๖. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการอย่างมีคุณภาพ
และคุ้มค่า 
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.8.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

 “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพ่ือให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
๑. เกษตร: การพัฒนาปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง 
๒. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
๓. การค้า การลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู้ AEC 
๔. อุตสาหกรรม: ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางพลังงาน  

เป้าประสงค์รวม  

๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง และด ารงชีวิต ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงชองคนและ 
                  ชุมชนอย่างทั่วถึง 
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ    
                               สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
๑. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและผลิตภาพการเกษตร 
๒. เพ่ือสร้างมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัย 
๓. เพ่ือส่งเสริมรายได้และลดภาระหนี้เกษตรกร 
๔. เพ่ิมรานได้จากการท่องเที่ยวและเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
๕. การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์

ชุมชนและของฝากที่ระลึก 
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ประชาชนสามรถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็น

ธรรม 
๙. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๑๐.  เพ่ือเพ่ิมความอุดสมบูรณ์ชองฐานทรัพยากรป่าไม้ 
๑๑.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๒.  สร้างความม่ันคงทางพลังงานผ่านการใช้พลังงานทดแทน หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 
๑๓.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ 
๑๔.  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑๕.  มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
๑๖.  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๗.  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น 

1.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

  “ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งน้ า 
ล้ าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ 
                                     คุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

เป้าประสงค ์      พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
ตัวชี้วัด             มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80 
กลยุทธ์  - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 

- การพัฒนาระบบจราจร 
- การพัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
เป้าประสงค ์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
กลยุทธ์  - เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน                                     

- การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
- ส่งเสริมด้านการศึกษาอ่ืนๆ 
- ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย   

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีข้ึน 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ 

- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - สนับสนุนเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความม่ันคงทางสังคม 
ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
กลยุทธ์  - สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง                               

- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                
- การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด                                                             

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
เป้าประสงค์ การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10 
กลยุทธ์  - พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน 

- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน   
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเกษตร 

เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         

- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอ่ืนๆ 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

จุดแข็ง (Strength = S) 
๑. เป็นต าบลที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพด, ยางพารา, มะขามหวาน, ข้าว ฯลฯ 
๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง (วัดซับตะเคียน "พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม" หรือหลวงปู่ขุ้ย )  
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  ถ้ าหอม  น้ าตกซับตะเคียน  น้ าตกวังยายดง ฯลฯ 
๔. มีการบริการอินเตอร์เน็ตต าบล และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕. ประชาชนและผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน 

จุดอ่อน (Weakness = W ) 
๑. เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งที่มีระยะเวลานาน และการเกิดอุทกภัย 
๒. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ 
๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
๔. พ้ืนที่ของต าบลอยู่ห่างจากตัวอ าเภอหนองไผ่และมีพ้ืนที่กว้างแต่ประชากรอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้

การพัฒนาไม่ท่ัวถึง และล่าช้า 
๕. การคมนาคมภายในหลายหมู่บ้านไม่สะดวก 
๖. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
๗. ประชาชนไม่สามารถแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุนได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นใบ ภบท. 5 

โอกาส (Opportunity = O) 
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหนองไผ่-ต าบลท่าด้วง 
๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ 
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น  ส่งเสริมการปลูกยางพารา ฯลฯ 
๔. มีงบประมาณและรายได้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
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อุปสรรค (Threat = T) 
๑. การพัฒนาของภาครัฐไม่ท่ัวถึง และเป็นไปด้วยความล่าช้า 
๒. การสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ท าการเกษตร แล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ ามักจะขาด

แคลน 
๕. การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นไปด้วย

ความล่าช้า 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ถนนในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย 
- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง 

2. ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
- คูคลองหลายสายตื้นเขิน 
- น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 

3. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
- ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 
 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

 ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบบัที ่

12 

ยุทธศาสตรก์ลุ่ม
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาของ อปท.

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อปท. 

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความเป็นธรรม 
ลดความเลื่อมล ้าใน

สังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านความมั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้น ฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

การต่างประเทศ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ 
การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 

พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ 
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคนและชุมชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเทีย่ว 

การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี การกฬีาและคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
การเมืองและการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
และความมั่นคงทางสงัคม 

การบริหารงานองค์กรมีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนมี
รายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
๓0 การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ   
๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ 
ได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน                                
๓.ต่อต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด                                                               

๑. ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน  
 ๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

แบบ ยท.01 

เป้าประสงค ์

กลยทุธ ์

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

- ปรับปรุงขุด
ลอกสระน้้า/ขุด
ลอกคลอง 
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 

แผนงานการศึกษา 

- ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง /ถนนดิน 
/ถนนคสล.  
- ก่อสร้างถนน 
คสล. 
 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- อุดหนุนงาน
กาชาดมะขาม
หวานนครบาล
เพชรบูรณ์ฯ/
การจัดงานรัฐ
พิธีฯ 
- กิจกรรม
โครงการ 
ประเพณี 
สงกรานต์/
เข้าพรรษา/วัน
เด็กแห่งชาติ/
บวชนาคหมู่ฯ 
-อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ้างฯ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-สนับสนุน 
ค่าอาหาร
กลางวัน 
-อาหารเสริม 
(นม) 
โรงเรียน 
- อุดหนุน
อาหารกลางวัน 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

-อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานฯ 
- จัดซื้อวัคซีน
ส้าหรับใช้ฉีด
สุนัขป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

- กิจกรรม
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
มีฐานะ
ยากจน/ด้อย
โอกาส 
- อุดหนุน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เดือดร้อน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้้า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
 ๓  การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้า
และแสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ    
4. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
2. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส้าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรพัย์สิน                                
๓.ต่อต้านการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด                                                               

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

กลยทุธ ์

แผนงานการเกษตร 

- จัดการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ฯ 
- อุดหนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดฯ 

- การ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
- อุดหนุน
คณะกรรม
การหมู่บ้าน
ฯ 

- ขุดสระ
น้้า/
ปรับปรุง
บ้ารุงดินฯ 
- อุดหนุน
งานวัน
มะม่วง
และของดี
อ้าเภอ
หนองไผ่ฯ 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้พอเพียง
ตามแนว
พระราชด้าริฯ 

- กิจกรรม
ปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 



3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  
 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 

“สังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้า้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน   

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 

การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

มีระบบสาธารณูปโภค
ครบครันและท่ัวถึงร้อย

ละ 80 

ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อ

ครัวเรือน 

ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพท่ี
ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 

ประชาชนมีรายได้ต่อ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน ร้อยละ 5 

ประชาชนในพื้นท่ีได้รับ
สวัสดิการต่างๆ ท่ีดีข้ึนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีมีความ
สมบูรณ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถ่ินร้อยละ 

10 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย 

แบบ ยท.02 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการ
คมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการ
ช่วยเหลือด้านสาธารณสุขท่ีดีข้ึน 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและความมั่นคงทาง

สังคม 

การบริหารงานองค์กรมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานการศึกษา แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนนัทนาการ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้้า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
๓. การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ 

๑. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารให้แก่ประชาชน                                         
๒. การพัฒนาเด็กและเยาวชน   
๓. ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ   
๔. ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย    

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
๒. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส้าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

๑. สนับสนุนผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และผู้ยากไร้ 
ได้รับการดูแลอย่าง
ท่ัวถึง                                
๒. ส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน                                
๓ ต่อต้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด                                                               

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร 
และหน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

แผนงาน
การเกษตร 

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
คนและชุมชน 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน   

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
และการ
คมนาคมใหไ้ด ้
มาตรฐานและ
เพียงพอ 
 

ทุก
ครัวเรือน
มีน้้าเพื่อ 

อุปโภค
และ
บริโภค
อย่าง 

เพียงพอ 
ร้อยละ 
80 

4    ปีละ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

การพัฒนา
ระบบ
ประปา  
ไฟฟ้าและ
แสงสว่าง
สาธารณะ 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ
ถังสูง 

/ขยายท่อ
เมนต์
ประปา/
ก่อสร้างผนัง
กั้นน้้า 
คสล./
ก่อสร้าง
สะพาน 

กองช่าง กองคลัง 

๕. เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน และ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

มีถนน  
คสล./
ถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้น
และมีการ 

บ้ารุงรัก 

ษาให้มี
สภาพด ี

ร้อยละ 
80 

17    ปีละ 17 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

การ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ้ารุง 
รักษาถนน 
สะพาน 
ทางเดิน
เท้า ท่อ
ระบายน้้า 
 
 
 
 

วางท่อ
ระบายน้้า /
ปรับเกลีย่
แต่งถนนดิน
เดิม /
ก่อสร้าง
ซ่อมแซม
ถนนน้้าล้น 

คสล./
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม 
คสล. 

กองช่าง กองคลัง 

แบบ ยท.03 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
คนและชุมชน 

๕.  การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 

2. การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม   

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

ภูมิทัศน์
วัดซับ
ตะเคียนมี
ความ
สวยงาม 

1    ปีละ 1
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ส่งเสริม
ประเพณี
ทางศาสนา
และ
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม
ไทย   

- ปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัด
ซับตะเคยีน 

กองช่าง กองคลัง 

-พัฒนา
การศึกษา
ได้อย่าง 

ทั่วถึงร้อย
ละ 100 

-อาคารที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

9    ปีละ 9 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

การพัฒนา
เด็กและ
เยาวชน 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
ขยาย 
อาคาร
เรียน/
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน 

ส้านัก
ปลัด/กอง

ช่าง 

กองคลัง 

๓. การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
สุขภาพและ
ได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขท่ี
ดีขึ้น 
 

ประชาชน
ในพื้นที่ม ี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
ร้อยละ 
5 ต่อ
ครัวเรือน 

3    ปีละ 3
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
ของ
ประชาชน 

-จัดซื้อน้้ายา
ฉีดพ่น
ยุงลาย 

-จัดซื้อ
ทรายอะเบท 

-จัดซื้อ
สารส้มและ
คลอรีน 

ส้านักปลดั กองคลัง 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
คนและชุมชน 

5. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 

4.การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นมีรายได้
เพียงพอต่อ
การยังชีพ 

ประชาชน
มีรายได้
เพิ่มขึ้น
ส่งผลต่อ
การด้ารง
ชีพ 

1    ปีละ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สนับสนุน
เงินทุน
ส้าหรับ
กลุ่มอาชีพ
และกลุม่
ออมทรัพย์
ต่างๆ 

- ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การเลีย้ง
สุกร กลุม่
วิสาหกิจ
แม่บ้าน 

ส้านักปลดั กองคลัง 

5. การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และความ
มั่นคงทาง
สังคม 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ใน
พื้นที่ได้รับ
สวัสดิการ
ต่างๆ ท่ีดี
ขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อย
ละ 80 

3    ปีละ 3 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สนับสนุน
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
และผู้
ยากไร้ 
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

- ตรวจวัด
สายตา
พร้อมตัด
แว่นสายตา 
- จ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้
พิการ/
ผู้สูงอาย ุ

ส้านักปลดั กองคลัง 

ประชาชน
ในพื้นที่มี
ความ 

ปลอดภัย
ในชีวิต/ 

ทรัพย์สิน 

2    ปีละ 2 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
ได้รับความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ป้องกันลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาลปี
ใหม่/
สงกรานต ์

ส้านักปลดั กองคลัง 

ประชาชน
มีสุขภาพ
ร่างกาย/
สุขภาพจิต
ที่ดีขึ้น 

1    ปีละ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

ต่อต้าน
การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพตดิ 

- จัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 
 

ส้านักปลดั กองคลัง 



ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
คนและชุมชน 

6. การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

7. การ
พัฒนาด้าน
การเมือง
การบริหาร 

การ
บริหารงาน
องค์กรมีความ
โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

ความพึง
พอใจของ
ผู้รับ 

บริการ 

1    ปีละ 1 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

พัฒนา
บุคลากร 
และ
หน่วยงาน 

- ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส้านักปลดั กองคลัง 

สถานท่ี
ให้บริการ
มีความ
เหมาะสม
ปลอดภัย
ต่อผู้มารับ
บริการ
(อาคาร
อเนกประ
สงค์, ห้อง
พัสดุ
ห้องครัว, 
ภูมิทัศน์) 

3    ปีละ 3 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

พัฒนา
บุคลากร 
และ
หน่วยงาน 

-ก่อสร้าง
อาคาร 

-ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ 

กองช่าง กองคลัง 

 



 
ส่วนที ่4 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบตัิ 
*************************** 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน   

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.การศึกษา 
2.การศาสนาวฒันธรรมและ 
   นันทนาการ 
3.บริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.การเกษตร 

ส านักปลัด กองคลัง 

5. การพัฒนาด้านสังคม บริการสังคมและ
ชุมชน 

1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2. แผนงานการรักษาความสงบ 
    ภายใน 
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
    ของชุมชน 
4. แผนงานการศาสนา 
    วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

7. การพัฒนาด้านการเมือง การ
บริหาร 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 
2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

8. การพัฒนาด้านการเกษตร บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.การเกษตร 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

 



สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร ์

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) 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

21 

 
 

2,000,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

21 

 
 

2,000,000 
รวม 21 2,000,000 - - - - - - 21 2,000,000 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

9 
- 
 

1 

 
 

780,500 
- 
 

100,000 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 

 
 

9 
- 
 

1 

 
 

780,500 
- 
 

100,000 
รวม 10 880,500 - - - - - - 10 880,500 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 

3 

 
 

250,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

250,000 
รวม 3 250,000 - - - - - - 3 250,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

 
 

1 

 
 

60,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 

 
 

60,000 

รวม 1 60,000 - - - - - - 1 60,000 
 

 
 
 

แบบ ผ.07 



สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร ์

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) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้าน
สังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 
5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 

3 
2 
 

1 
 
- 

 
 

6,754,400 
20,000 

 
90,000 

 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

3 
2 
 

1 
 
- 

 
 

6,754,400 
20,000 

 
90,000 

 
- 

รวม 6 6,864,400 - - - - - - 6 6,864,400 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

1 
3 

 
 

20,000 
815,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1 
3 

 
 

20,000 
815,000 

รวม 4 835,000 - - - - - - 4 835,000 

 
 
 
 



สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ยุทธศาสตร ์

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) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
8.1 แผนงานการเกษตร 
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 

รวมท้ังสิ้น 45 10,889,900 - - - - - - 45 10,889,900 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหอถังสูง
โครงสร้างเหล็กวังขอน 
หมู่ที ่๑ บ้านปางยาง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หอถังสูงโครงสรา้งเหล็ก
ให้ประชาชนมีน้้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว
3.00 เมตร สูง 
10.00 เมตร 

75,๐๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

หอถังสูง
โครงสร้าง
เหล็ก 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

2 โครงการขยายท่อเมนต์
ประปา หมู่ท่ี 2 บ้านซับ
ชมพู่ 

เพื่อขยายท่อเมนต์
ประปาใหป้ระชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภค 

ปริมาณงาน ท่อพีวีซี
ขนาด  2 นิ้ว ช้ัน
คุณภาพ 8.5 ยาว 
1,000 เมตร ลึก 
0.50 เมตร 

90,000 - - - ท่อเมนต์
ประปา 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้้า คสล. หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

เพื่อก่อสร้างผนังกั้นน้้า 
คสล. ใหป้ระชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้าง 
1.20 เมตร สูง 1.20 
เมตร ยาว 14 เมตร 
จ้านวน 3 จุด 

150,000 - 
 

- 
 

- 
 

ผนังกั้นน้้า 
คสล. 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างสะพาน
เหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด  

เพื่อก่อสร้างสะพาน
เหล็กใช้ในการสญัจรไป
มา 

ปริมาณงาน กว้าง 
1.20 เมตร สูง 1.00 
เมตร ยาว 24.00 
เมตร 

150,000 - 
 

- 
 

- 
 

สะพานเหล็ก ประชาชนมี
สะพานเหล็กใช้ใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตวางท่อระบาย 
พร้อมดาดคอนกรีต
ป้องกันน้้ากัดเซาะ หมู่ที่ 
8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตวางท่อระบาย 
พร้อมดาดคอนกรีต
ป้องกันน้้ากัดเซาะ 

ปริมาณงาน กว้าง 3 
เมตร ยาว 36 เมตร 
หนา 0.15 เมตร วาง
ท่อ คสล. ขนาด 1.00 
x 1.00 เมตร จ้านวน 
2 แถวๆ 10 ท่อน 
พร้อมดาดคอนกรีต 
จ้านวน 130 ตาราง
เมตร หนา 0.12 
เมตร 

360,000 - 
 

- 
 

- 
 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนมีถนน
คอนกรีตใช้
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 
พร้อมลด
ผลกระทบจาก
น้้าท่วม 

 

6 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม หมู่ที ่1 บ้าน
ปางยาง 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ใหป้ระชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 
3.00 เมตร ยาว 
3,800 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 11,400 
ตารางเมตร 

40,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
7 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง

พื้นทางเดิม หมู่ที ่3 บ้าน
ไทรงาม 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ใหป้ระชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 
3.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ใหป้ระชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,500 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร 

50,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม หมู่ที่ 5 บ้าน
โป่งสะทอน 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ใหป้ระชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 
3.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 9,000 
ตารางเมตร 

30,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
10 โครงการจ้างเหมา

ก่อสร้างถนนน้้าล้นข้าม
คลอง คสล. หมู่ที่ 1 
บ้านปางยาง 

เพื่อก่อสร้างถนนน้้าล้น
ข้ามคลอง คสล. ให้
ประชาชนใช้สัญจรไปมา
เพื่อการเกษตรกรรม 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
40.00 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 120 ตาราง
เมตร 

100,000 - 
 

- 
 

- 
 

ถนนน้้าล้น
ข้ามคลอง 
คสล. 

ประชาชนมีถนนน้้า
ล้นข้ามคลอง คสล. 
ใช้สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตป้องกันน้้ากัด
เซาะ คสล. หมู่ที่ 2 บ้าน
ซับชมพู่ 

เพื่อก่อสร้างดาด
คอนกรีตป้องกันน้้ากัด
เซาะ ลดผลกระทบจาก
น้้าท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร สูง 
4.00 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 192 ตาราง
เมตร 

100,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

พื้นทีด่าด
คอนกรีต
ป้องกันน้้า
กัดเซาะ 
คสล. 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนน้้าล้น หมู่
ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนน้้าล้นใช้ในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 42 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

100,000 - 
 

- 
 

- 
 

ถนนน้้าล้น ประชาชนมีถนนน้้า
ล้นข้ามคลอง คสล. 
ที่สามารถใช้งานดี
ดังเดิม ใช้ในการ
สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
13 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนน้้าล้น หมู่
ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนน้้าล้นใช้ในการ
สัญจรไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร 

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร  ยาว 16.00 
เมตร สูง 1.50 เมตร   

100,000 - 
 

- 
 

- 
 

ถนนน้้าล้น ประชาชนมีถนน
น้้าล้นข้ามคลอง 
คสล. ทีส่ามารถใช้
งานดีดังเดิม ใช้ใน
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

14 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ชมพู่ 

เพื่อวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับพื้นทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.80×1.00 เมตร 
จ้านวน 2 จุด จุดละ 6 
ท่อน 

55,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมาฯ 

กองช่าง 

15 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที ่3 บ้านไทร
งาม 

เพื่อวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับพื้นทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.80 เมตร จ้านวน 2 
จุด จุดละ 7 ท่อน 

60,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
16 โครงการจ้างเหมาวางท่อ

ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที ่4 บ้านเฉลียง
ทอง 

เพื่อวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับพื้นทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.80×1.00 เมตร 
จ้านวน 1 จุด จุดละ 7 
ท่อน ขนาด 
0.60×1.00 เมตร 

จ้านวน 3 จุด จุดละ 7 

75,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

17 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน 

เพื่อวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับพื้นทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.80×1.00 เมตร 
จ้านวน 3 จุด จุดละ 7 
ท่อน 

80,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ 

เพื่อวางท่อระบายน้้า
พร้อมปรับพื้นทาง 

วางท่อระบาย ขนาด 
0.80 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 3 จุดๆละ 7 
ท่อน 

100,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้า
ท่วมและสะดวกใน
การสญัจรไปมา
และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
19 โครงการจ้างเหมาวางท่อ

ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด 

เพื่อวางท่อระบาย
น้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 1 จุดๆละ 8 
ท่อน วางท่อ คสล. 
ขนาด 1.00 x 1.00 
เมตร จา้นวน 2 
จุดๆละ 6 ท่อน 

95,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้าท่วมและ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้้าพร้อมปรับพ้ืน
ทาง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
0.60 x 1.00 เมตร 
จ้านวน 2 จุดๆละ 7 
ท่อน 

40,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้าท่วมและ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 6 
บ้านสันเจริญ  

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 

กว้าง 1.80 เมตร 
สูง 1.80 เมตร ยาว 
6.00 เมตร 

120,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนท่อ
เหลี่ยม คสล. 

ประชาชนไมไ่ดร้ับ
ผลกระทบจากน้้าท่วมและ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

รวม 21 โครงการ  2,000,000 - - -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง หมู่ที่ 
8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

ปริมาณงาน กว้าง 
8.50 เมตร ยาว 
7.00 เมตร สูง 
4.50 เมตร 

250,000 - 
 

- 
 

- 
 

อาคาร เด็กเล็กมีอาคารใช้ใน
การเรยีน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ขยายอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

เพื่อปรับปรุงขยายอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง 

ปริมาณงาน กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
20.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร 

150,000 - 
 

- 
 

- 
 

อาคาร เด็กเล็กมีอาคารที่
กว้างขึ้นและมีความ
เหมาะสมส้าหรบัการ
ใช้ในการเรียน 

กองช่าง 

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าจัดการเรยีนการ
สอน(รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

จ้านวน 65 คน คน
ละ 1,700.- 

110,500 - - - จ้านวนเด็ก
เล็ก 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการา
จัดการเรียนการาสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กใหม้ี
พัฒนาการสมวัย 

ส้านักปลดั 

รวม 3 โครงการ  510,500 - - -  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงภมูิ

ทัศน์เจดีย์พระอรหันต์ 
108 วัดซับตะเคยีน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์เจดยี์
พระอรหันต์ 108 วัดซับ
ตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้านปาง
ยาง 

1 แห่ง 100,000 - 
 

- 
 

- 
 

ภูมิทัศน์เจดีย์
พระอรหันต์ 
108 

ภูมิทัศน์เจดีย์พระ
อรหันต์ 108 วัดซับ
ตะเคียน หมู่ที่ 1 บ้าน
ปางยาง มีความ
สวยงามเป็น สามารถ
สร้างความประทับใจ
ให้แก่ผู้มาท่องเทีย่วได้  

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ  100,000 - - -  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการจดัซื้อน้้ายา

ฉีดพ่นยุงลาย 
เพื่อจัดซื้อยาฉีดพ่นยุงลาย 
เพื่อป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวน
ประชาชนท่ีไม่
เป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ส้านักปลดั  

2 โครงการจดัซื้อ
ทรายอะเบท 

เพื่อจัดหา ทรายอะเบท 
ใช้ป้องกันโรคไข้เลือด 

ออก ฯลฯ ให้ประชาชนใน
พื้นที่  ต้าบลท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 50,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวน
ประชาชนท่ีไม่
เป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต้าบลท่าด้วงไม่เป็น
โรคไขเ้ลือดออก 
ฯลฯ 

ส้านักปลดั 

3 โครงการจดัซื้อ
สารส้มและคลอรีน 

เพื่อจัดหาสารส้มและ
คลอรีน ใช้ส้าหรบัผลิต
น้้าประปา เป็นการป้องกัน
โรคต่าง ๆ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวน
สารส้ม/
คลอรีน 

ประชาชนในเขต
ต้าบลท่าด้วง 

ไม่เป็นโรคต่างๆ 
จากการอุปโภค
บริโภคน้า้ประปา 

ส้านักปลดั 

รวม 3  โครงการ  250,๐๐๐ - - -  

 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการตรวจวัด

สายตาพร้อมตดัแว่น
สายตา ส้าหรับผู้มี
บกพร่องทางการ
มองเห็น เพื่อเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อจัดหาแว่นสายตา
ส้าหรับผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 5๐,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวน
ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทาง
สายตาทีไ่ดร้ับ
แว่นฯ 

ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา
ใช้ชีวิตประจ้าวันได้
ตามปกต ิ

 

ส้านักปลดั  

2 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ให้มรีายได้ในการ
ยังชีพ 

จ้านวนผู้สูงอายุ
ภายในต้าบลท่าด้วง         
ตามระเบียบฯ ของ
ทางราชการ 

5,648,400 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวน
ผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยฯ 

ผู้สูงอายุมรีายได้ใน
การยังชีพ 

ส้านักปลดั  

3 โครงการจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ฯ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ให้มี
รายได้ในการยังชีพ 

จ้านวนผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ในต้าบล 
ท่าด้วง ตามระเบียบ
ฯ ของทางราชการ 

1,056,000 - 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนผู้พิการ
ที่ได้รับเบี้ยฯ 

ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ มรีายได้ใน
การยังชีพ 

ส้านักปลดั  

รวม 3  โครงการ  6,754,400 - - -  
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม 
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕60 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ทางถนนให้กับประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 - - - จ้านวนประชาชน
ที่ได้เข้ารับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ทางถนนและ
อุบัติเหตลุดลง
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม ่

ส้านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยั
ทางถนนให้กับประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 - - - จ้านวนประชาชน
ที่ได้เข้ารับบริการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ทางถนนและ
อุบัติเหตลุดลง
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

ส้านักปลดั 

รวม 2 โครงการ  20,000 - - -  
 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม 
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการจดัซื้อวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา  
เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับ
ทุกหมู่บ้าน 

 

จ้านวน  ๘  หมู่บ้าน 9๐,๐๐๐ 

 
- 
 

- 
 

- 
 

จ้านวนหมู่บ้านที่
ได้รับวสัดุอุปกรณ์
กีฬา 

เด็กและเยาวชน
มีอุปกรณ์ใช้เล่น
กีฬาและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส้านักปลดั 

รวม 1 โครงการ  90,๐๐๐ - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการประเมิน

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
คุณภาพการ
ให้บริการของ อบต.
ท่าด้วง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 

เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
คุณภาพการให้บริการของ 
อบต.ท่าด้วง 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี

 

20,000 - 
 

- 
 

- 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

น้าผลการ
ประเมินมา
ปรับใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส้านักปลดั 

รวม 1 โครงการ  20,000 - - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 

(บาท) 
๒๕๖2 

(บาท) 
๒๕๖3 

(บาท) 
๒๕60 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้าง

อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 
บ้านสันเจริญ  

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.ท่า
ด้วง 

กว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 16.00 เมตร 
สูง 6.50 เมตร 

495,000 

 
- 
 

- 
 

- 
 

อาคาร
เอนกประสงค์ 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสม 

กองช่าง  

2 โครงการขยายห้อง
พัสดุและห้องครัว 
อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6 
บ้านสันเจริญ  

เพื่อขยายห้องพัสดุและ
ห้องครัว อบต.ท่าด้วง 

กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร สูง 
3.00 เมตร 

120,000 - 
 

- 
 

- 
 

ห้องพัสดุและ
ห้องครัว 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ใหเ้ก็บวัสดุ
อุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ ของ
ทางราชการ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ อบต.ท่าด้วง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
อบต.ท่าด้วง 

กว้าง 16.50 เมตร 
ยาว  20.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
330 ตารางเมตร 

200,000 - 
 

- 
 

- 
 

ภูมิทัศน์ อบต.
ท่าด้วง 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ให้บริการ
ประชาชนได้อย่าง
เหมาะสมฯ 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ   815,000 - - -  
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
หอประชุมโรงเรียนบา้นปางยาง  

เพื่ออุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
หอประชุม
โรงเรียนบ้าน
ปางยางทีช่ ารุด
ให้สามารถใช้
งานได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

50,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
หอประชุมฯ 

เด็กนักเรยีน
ได้มี
หอประชุมที่
ดีและ
ปลอดภัย ใช้
ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนบ้าน
ปางยาง                    

2 โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสหกรณ์ 
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 

เพื่ออุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สหกรณ์ 
โรงเรียนบ้าน
ห้วยตลาดที่
ช ารุดให้
สามารถใช้งาน
ได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

30,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
สหกรณ์ ฯ 

เด็กนักเรยีน
ได้มีอาคาร
สหกรณ์ ที่ดี
และ
ปลอดภัยฯ 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนบ้าน
ห้วยตลาด 

 

 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบฯ 
โรงเรียนบ้านท่าด้วง 

เพื่ออุดหนุน
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบฯ 
โรงเรียนบ้านท่า
ด้วง ทีช่ ารุดให้
สามารถใช้งาน
ได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

50,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรยีน
และอาคาร
ประกอบฯ 

เด็กนักเรยีนได้
มีอาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบฯที่ดี
และปลอดภัย 
ใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนบ้าน
ท่าด้วง                    

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเอนกประสงค์ สปช.
202/26 โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่ง
สะทอน 

เพื่ออุดหนุน
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์ 
สปช.202/26 
โรงเรียนบ้านสัน
เจริญโป่งสะ
ทอน ทีช่ ารุดให้
สามารถใช้งาน
ได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

30,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร
เอนกประสงค์ 
สปช.
202/26 ฯ 

เด็กนักเรยีนได้
มีอาคารเรียน
และอาคารฯ 
ที่ดีและ
ปลอดภัย ใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนบ้าน
สันเจรญิโป่ง

สะทอน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียน  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 

เพื่ออุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียน  โรงเรียน
บ้านเฉลียงทอง 
ทีช่ ารุดให้
สามารถใช้งาน
ได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

30,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรยีนฯ 

เด็กนักเรยีนได้
มีอาคารเรียน
ฯ ที่ดีและ
ปลอดภัย ใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนบ้าน
เฉลียงทอง 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรยีนและอาคารประกอบฯ 
โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 

เพื่ออุดหนุน
พัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบฯ 
โรงเรียนท่าด้วง
พิทยาคมทีช่ ารุด
ให้สามารถใช้
งานได้ดดีังเดิม   

จ านวน                  
1 ครั้ง/ป ี

80,000 - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรยีน
และอาคาร
ประกอบฯ 

เด็กนักเรยีนได้
มีอาคารเรียน
และอาคาร
ประกอบฯที่ดี
และปลอดภัย 
ใช้ในการ
จัดการเรียน
การสอน 

ส านักปลดั 
 

โรงเรียนท่า
ด้วงพิทยาคม 

รวม 6 โครงการ  270,๐๐๐ - - -  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเลี้ยงสุกร 
กลุ่มวิสาหกิจแม่บ้าน บ้าน
โป่งสะทอน 

อุดหนุน
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เลี้ยงสุกร กลุ่ม
วิสาหกิจ
แม่บ้าน บ้าน
โป่งสะทอน 
ให้ประชาชน
น าไปประกอบ
อาชีพสร้าง
รายได ้

จ านวน                  
๑ ครั้ง/ป ี

6๐,๐๐๐ - - - จ านวนการ
อุดหนุน
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เลี้ยงสุกรฯ 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้นส่งผล
ต่อการด ารง
ชีพ 

ส านักปลดั กลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้าน บ้าน
โป่งสะทอน 

รวม 1 โครงการ  6๐,๐๐๐ - - -  

รวมทั้งสิ้น 
7  โครงการ 

 330,000 - - -  

 

 

 

 



บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
๑. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร

ทางราชการ 
จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน 
(มอก.) จ านวน  2  ตู้ๆ  ละ 
๕,๕๐๐ บาท 

11,000 - - - ส านักปลดั 

๒. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ทางราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก (ขนาด 4 ฟุต) 
จ านวน  2  ตู้ๆ  ละ  
6,๕๐๐ บาท 

13,000 - - - กองคลัง 

๓. การรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานการรักษา
ความสงบภายในของ 
อบต.ท่าด้วง 

จัดซื้อเลื่อยยนต์  
จ านวน  1  เครื่อง 
11,๐๐๐ บาท 

๑๑,๐๐๐ - - - ส านักปลดั 

๔. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการนั่งปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน (ขนาด 4 
ฟุต) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
๖,๕๐๐ บาท 

6,5๐๐ - - - ส านักปลดั/ 
กองคลัง 

6. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ทางราชการ 

จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน 
(มอก.) จ านวน  3  ตู้ๆ  ละ 
๕,๕๐๐ บาท 

16,500 - - - ส านักปลดั 

7. การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อใส่น้ าดื่มสะอาดไว้
บริโภค 

จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นแบบ
ถังคว่ า (ก๊อกกดน้ า 2 ก๊อก) 
จ านวน 1 เครื่อง   
6,000 บาท 

6,000 - - - ส านักปลดั 

แบบ ผ.08 



 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่มา หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 

(บาท) 
๒๕๖๓ 

(บาท) 
๒๕๖๔ 

(บาท) 
8. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร

ทางราชการ 
จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน
กระจก (ขนาด 4 ฟุต) 
จ านวน  2  ตู้ๆ  ละ  
6,๕๐๐ บาท 

13,000 - - - กองช่าง 

9. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เพื่อใช้ในการถ่ายเอกสาร
ทางราชการ 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
ระบบดิจติอล 
(ขาว-ด า) ความเร็ว 10 
แผ่น/นาที  
จ านวน 1 เครื่อง  
50,000 บาท 

50,000 - - - กองช่าง 

10. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร
ทางราชการ 

จัดซื้อตู้เครื่องออกก าลังกาย
กลางแจ้ง 
 จ านวนเงิน 100,0๐๐ 
บาท 

100,000 - - - ส านักปลดั 

รวม 127,0๐๐.- - - -  

 



  

ส่วนที ่5 

การติดตามและประเมินผล 
*************************** 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2559 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี ้

แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
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(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี

การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ใน
ภาพรวม 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

แบบที ่3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. 
แบบที ่3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และประชาชนมอง
ว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกหหมายที่ท าได้ยากและบางเรื่อง
อาจท าไม่ได้ 

4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน 

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 

************************************* 
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แบบที่ ๑ แบบช่วยกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรานงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศให้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพข้องท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ 

   พัฒนาท้องถิ่น 
  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

    ยุทธศาสตร์ท้องถิ่น 
  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 

    ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน   

๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชนชน ต่อการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 
๒. อายุ  (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (   ) ๒๐-๓๐ ปี   (   ) ๓๑-๔๐ ปี   
  (   ) ๔๑-๕๐ ปี  (   ) ๕๑-๖๐ ปี   (   ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้าง  (   ) นักเรียนนักศึกษา  (   ) เกษตรกร 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๕. ท่านมาความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงงาน/กิจกรรม    

๒ .มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

๖. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ก าหนด    

๗. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถิ่น 

   

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

๙. ประโยชน์ที่ประชนชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 
๒. อายุ  (   ) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (   ) ๒๐-๓๐ ปี   (   ) ๓๑-๔๐ ปี   
  (   ) ๔๑-๕๐ ปี  (   ) ๕๑-๖๐ ปี   (   ) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (   ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก (   ) รับราชการ  (   ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (   ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (   ) รับจ้าง  (   ) นักเรียนนักศึกษา  (   ) เกษตรกร 
  (   ) อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………………………………………….. 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนา          
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-85- 

 

๖. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา            
ด้านการส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๗. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา              
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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๘.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา            
ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๙. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา              
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนนิงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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๑๐. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา             
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

๑๑. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา  
ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้
คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  

๒. มีการประชนสัมพันธ์ให้ประชนชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  

๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชนชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

๔. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

๖. การด าเนินงานเป็นไปตามระนะเวลาที่ก าหนด  

๗. ผลการด าเนินงานโครงงาน/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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