
 

 

 

 
  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 



 

 

ค าน า 
 
              ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณา
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วงที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 

       องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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๑ 

 

 
ส่วนที่ ๑ 

 

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

๑. ด้านกายภาพ 
 

 



๒ 

 

แผนที่โดยสังเขปต าบลท่าด้วง อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต 

        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่  ๓๓๓ หมู่ ๖ บ้านสัน
เจริญต 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 พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่
ราบเป็นส่วนน้อย  
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 



๓ 

 

- ถังเก็บน้ า     ๘ แห่ง 

๒.  ด้านการเมืองการปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 

จ านวนหมู่บ้านในเขตท่าด้วงมี 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
หมู่ที ่1 บ้านปางยาง 

ผู้ใหญ่บ้าน นายนรินทร์  บุญปัน 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายก่าม  บุญปัน 

2. นายอุดม  ใสไหม 
หมู่ที ่2 บ้านซับชมพู่ 

ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรินทร์  โสขุมา 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายสมร  โพชะไว 

2. นายสมาน  สิงห์ทอง 
หมู่ที ่3 บ้านไทรงาม 

ผู้ใหญ่บ้าน นายเสนาะ  หาญกล้า 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายมนตรี  อินปาน 

 
หมู่ที ่4 บ้านเฉลียงทอง 

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

2. นายโมด  นาราศรี 
หมู่ที ่5 บ้านโป่งสะทอน 

ผู้ใหญ่บ้าน นายทศพล  วิโรจน์นพรัตน์ 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายเสมอ  พิมพ์สาลี 

2. นางพร  จันทร์พิลา 
หมู่ที ่6 บ้านสันเจริญ 

ผู้ใหญ่บ้าน นายด ารงค์เกียรติ  วิโรจน์นพรัตน์ 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายธวชัชัย  ใจบุญ 

2. นายอ าพร  ศิริสม 
หมู่ที ่7 บ้านห้วยตลาด 

ผู้ใหญ่บ้าน นายเฉลิม  ชื่นพรม 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายสมนึก  เล็กกะโห้ 

2. นายสมศักดิ์  สุ่มข า 
หมู่ที ่8 บ้านท่าด้วง 

ผู้ใหญ่บ้าน นายสุธน  พ่วงมา 
สมาชิกสภา อบต.  1. นายเสน่ห์  เปรมพิพัฒน์ 

2. นางรัศมี  บุตรพรม 
 



๔ 

 

 
 
๒.๒ การเลือกตั้ง 

ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งส าหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ใช้เขตต าบลเป็นเขต
เลือกตั้งส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมี นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 
๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕61) ดังนี้ 
 

๑.  หมู่  ๑  บ้านปางยาง       มีประชากร       951    คน    334   ครัวเรือน 
๒.  หมู่  ๒  บ้านซับชมพู่       มีประชากร       448    คน    ๑๖8   ครัวเรือน 
๓.  หมู่  ๓  บ้านไทรงาม       มีประชากร       682    คน    ๒๖9   ครัวเรือน 
๔.  หมู่  ๔  บ้านเฉลียงทอง     มีประชากร       373    คน    ๑๑๙   ครัวเรือน 
๕.  หมู่  ๕  บ้านโป่งสะทอน      มีประชากร       450    คน    ๑๔7   ครัวเรือน 
๖.  หมู่  ๖  บ้านสันเจริญ      มีประชากร    ๑,๐57    คน    ๓40    ครัวเรือน 
๗.  หมู่  ๗  บ้านห้วยตลาด   มีประชากร       548    คน    ๑92    ครัวเรือน 
๘.  หมู่  ๘  บ้านท่าด้วง      มีประชากร    ๑,237    คน    ๔18    ครัวเรือน 

                                              ประชากรรวมทั้งสิ้น      ๕,746    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) โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 

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

 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ 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 



๕ 

 

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) เส้นทางที่ ๒  จากองค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว  อ าเภอบึงสามพัน ถึงองค์การ

บริหาร 
ส่วนต าบลท่าด้วง ระยะทาง  ๙  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง  ๑  กิโลเมตร  ถนนลูกรัง          
๘  กิโลเมตร 

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 
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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  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตจ่าย
น้ าประปา 

จ านวนประมาณ   40  ครัวเรือน 
5.4 โทรศัพท ์

(๑)  เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน  จ านวน     ๓    แห่ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
ประชาชน  ประกอบอาชีพ ดังนี้ 



๖ 

 

    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 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
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 



๗ 

 

   นอกเขตชลประทาน 
หมู่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน จ านวนไร่ 
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย 
ราคาขาย

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

6 บ้านสันเจริญ 24 380 681.6 5,000 7,500 
7 บ้านห้วยตลาด 1 22 752 5,000 7,500 
8 บ้านท่าด้วง 20 432 678 5,000 7,500 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร ่ 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 



๘ 

 
 

2. ข้าวโพด 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนไร ่

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย 
(บาท./ไร่) 

ราคาขายเฉลี่ย 
(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 
 
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 ไม่ทัว่ถึง 
(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 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทัว่ถึง 
(หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) (หมู่บ้าน) 

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 
 
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 



๑๐ 

 

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

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 
 
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 
 

 



๑๑ 

 

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 าธรรมชาต ิ

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 
 

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 



๑๒ 

 

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 และมีพ้ืนที่มี
ทิวทัศน์สวยงาม ซึ่งดูได้จากตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
ดังต่อไปนี้    

 
 
 
 
 

                
 
 
 
 

(๑) น้ าตกซับตะเคียน เป็นน้ าตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมาณ ๔๐ เมตร มีแอ่งรับน้ าพ้ืนที่
กว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เมตร มีพ้ืนที่สวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่หมู่ ๑ บ้าน
ปางยาง  ระยะทางถึงน้ าตกประมาณ ๒ ก.ม. เป็นถนนลูกรัง (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                 

(๒) น้ าตกวังยายดง  เป็นน้ าตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทางไหลของน้ า มีแอ่งรับน้ าพ้ืนที่กว้าง มี
ความสวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว  สถานที่อยู่หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) หมอกในหุบเขา สภาพทั่วไปของต าบลท่าด้วงเป็นภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่
ราบสูง  ช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาในช่วงเช้า ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๔) ชมสวนยางพารา พ้ืนที่ต าบลท่าด้วงประชาชนบางส่วน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การ
ปลูกยางพารา ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เป็นจ านวนมาก และท าให้พ้ืนที่ทิวทัศน์สวยงาม/ร่มรื่น  

 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 (๕) เคารพพระศพพระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม (หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม)  ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์
ศิษย์เอกสืบสายวิทยาคมจาก พระครูวิชิตพัชราจารย์  (หลวงพ่อทบ) วัดช้างเผือก ต าบลวังชมภู อ าเภอเมือง
เพชรบูรณ์ พระเกจิชื่อดังแห่งเพชรบูรณ์ ณ เจดีย์ พระอรหันต์ ๑๐๘ วัดซับตะเคียน หมู่ ๑ บ้านปางยาง ต าบล
ท่าด้วง                                

 
10. อ่ืนๆ 

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

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 



๑๕ 

 

 - 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. ๒๕60  จ านวนเงิน    30,557,571.54   บาท   แยกเป็น 
- เงินรายได้จัดเก็บเอง/ภาษีจัดสรร    จ านวนเงิน    15,554,116.54   บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป                    จ านวนเงิน      15,003,455.00   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  
และแหล่งท่องเที่ยว  ฯลฯ 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

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 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑ บ้าน
ปางยาง 

100 32/2557 30 100,000 100,000 

2. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ 
บ้านซับชมพู ่

100 37/2557 30 98,000 98,000 

3. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ 
บ้านไทรงาม 

100 55/2557 30 100,000 100,000 

4. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ 
บ้านเฉลียงทอง 

100 47/2557 30 95,000 95,000 

5. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ 
บ้านโป่งสะทอน 

100 56/2557 30 98,000 98,000 

6. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ 
บ้านสันเจริญ 

100 45/2557 30 95,000 95,000 

7. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๗ 
บ้านห้วยตลาด 

100 33/2557 30 96,000 96,000 

8. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๘ 
บ้านท่าด้วง 

100 46/2557 30 100,000 100,000 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
๒ บ้านซับชมพู ่

100 18/2557 30 99,000 99,000 



๑๗ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

10. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที๓่ บ้านไทรงาม 

100 20/2557 30 90,000 90,000 

11. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมเกลี่ย
แต่งในส่วนท่ีช ารุด หมู่ที่ ๔ 
บ้านเฉลียงทอง 

100 51/2557 30 80,000 80,000 

12. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งสะ
ทอน 

100 14/2557 30 99,000 99,000 

13. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านสันเจริญ 

100 15/2557 30 100,000 100,000 

14. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านท่าด้วง 

100 17/2557 30 100,000 100,000 

15. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านปาง
ยาง 

100 39/2557 30 100,000 100,000 

16. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๓ บ้านไทร
งาม 

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 
บ้านไทรงาม 

100 27/2557 30 60,000 60,000 

19. โครงการปรับปรุงขยายท่อ
เมนต์ประปา หมู่ ๑ บ้านปาง
ยาง 

100 52/2557 30 49,000 49,000 

20. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ ๖ บ้านสันเจรญิ 

100 36/2557 30 100,000 100,000 

21. โครงการปรับปรุงเกลี่ย
แต่งถนนดินเดิมเพื่อการ
เกษตรกรรม ถนนสายซับอีเต-

100 28/2557 30 80,000 80,000 



๑๘ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

หนองเต่า หมู่ที่ ๗ บ้านห้วย
ตลาด 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

22. อุดหนุนโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัดจ้าง
ขอ อบต. ระดับอ าเภอ 

100 อบต.กองทูล 1 10,000 10,000 

23. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 1/2557 60 53,320 53,320 

    5/2557 209 161,975 161,975 

24. โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

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 ภายใน
ต าบลท่าด้วง 

100 โรงเรียน 
จ านวน ๕ 
แห่ง 

1 668,000 668,000 

26. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารโรงเรียนบ้าน
ปางยาง 

100 โรงเรียนท่า
ด้งพิทยาคม/
โรงเรียนบ้าน
ปางยาง 

7 100,000 100,000 

27. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรยีนโรงเรียน
ท่าด้วงพิทยาคม 

100 โรงเรียนท่า
ด้วงพิทยา
คม 

1 50,000 50,000 

28. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ 

100 39/2557 30 50,000 50,000 

29. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

100 139/255
7 

5 15,550 15,550 

    140/255
7 

1 49,450 49,450 

30. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

100 88/2557 1 45,000 45,000 

    89/2557 2 5,000 5,000 



๑๙ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

31. โครงการเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดีอ าเภอหนอง
ไผ ่

100 91/2557 4 20,000 20,000 

32. อุดหนุนโครงการประกวด
ธิดามะขามหวานและรถมะขาม
หวานของจังหวัดเพชรบูรณ ์

100 เทศบาล
ต าบลเฉลียง
ทอง 

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 าบล
ท่าด้วง 

1 120,000 120,000 

37. โครงการจดัซื้อครภุณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

100 48/2557 5 85,000 85,000 

38. โครงการจดัซื้อแว่นสายตา
ส าหรับช่วยเหลือ ผูสู้งอายุและ
ผู้บกพร่องทางสายตา 

100 16/2557 7 99,750 99,750 

การพัฒนาด้านสังคม 

39. โครงการอดุหนุนเบี้ยยัง
ชีพให้ผู้สูงอายุ ฯ 

100 อุดหนุนเบี้ย
ยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ฯ 

30 4,395,600 4,395,600 

40. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วม
ใจผู้ประสบภยัเดือดร้อน 
อ าเภอหนองไผ ่

100 1 กิ่งกาชาด 
อ าเภอหนอง
ไผ ่

7 10,000 10,000 

41. อุดหนุนโครงการรวมใจ
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วม
ในผู้ประสบภัยเดือดร้อน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 กิ่งกาชาด 
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

7 10,000 10,000 

42. โครงการฝึกอบรมสมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนต าบลท่าด้วง 

100 76/2557 5 17,200 17,200 

    75/2557 3 40,000 40,000 



๒๐ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    ค่าตอบแทน
ฯ 

3 22,800 22,800 

43. โครงการรณรงค์ป้องกัน
ปราบปรามยาเสพติด 

100 107/255
7 

5 10,000 10,000 

44. โครงการจดังานกีฬาต้าน
ยาเสพตดิประจ 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
คณะกรรมก
ารตัดสินกีฬา 

1 32,500 32,500 

45. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ 
๑-๘ 

100 13/2557 5 90,000 90,000 

46. โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ หมู่ ๗ บ้านห้วย
ตลาด 

100 31/2557 30 100,000 100,000 

47. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

100 เทศบาล
ต าบลหนอง
ไผ ่

7 30,000 30,000 

48. อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาสัมพนัธ์ระดับจังหวัด 

100 เทศบาล
ต าบลบ้าน
โภชน ์

7 20,000 20,000 

49. โครงการบรูณาการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดด้วยพลังแผ่นดินท้องถิ่นและ
ชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ ์

100 ศูนย์
อ านวยการ
พลังแผ่นดิน
ฯ 

7 35,000 35,000 

50. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ กิจกรรมการ
บ าบัดฟืน้ฟูผู้ตดิยาเสพติดฯ 

100 อ าเภอหนอง
ไผ ่

3 62,500 62,500 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
51. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 

100 120/255
7 

2 50,000 50,000 

    155/255
7 

5 60,000 60,000 



๒๑ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

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. โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ 

100 73/2557 30 95,000 95,000 

54. โครงการปรับปรุงต่อเติม
ห้องเก็บวัสดุ อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 
๖  

100 74/2557 30 70,000 70,000 

55. โครงการก่อสร้างห้อง
ประชุม อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ ๖ 
บ้านสันเจริญ 

100 6/2557 60 549,000 549,000 

รวม 10,802,945.70 10,802,945.70 

1.1.2 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2558 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
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 บ้านโป่งสะทอน 

100 52/2558 30 100,000 100,000 



๒๒ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

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 บ้านปาง
ยาง 

100 56/2558 30 100,000 100,000 

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 2 บ้านซบัชมพู่ 

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 บ้านเฉลียง
ทอง 

100 59/2558 30 100,000 100,000 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน 

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 บ้านห้วย
ตลาด 

100 62/2558 30 100,000 100,000 

17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ 8 บ้านท่าด้วง 
 

100 63/2558 30 100,000 100,000 

18. โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. หมู่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน 

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 



๒๓ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

21. โครงการขดุลอกคลอง หมู่ 
4 บ้านเฉลยีงทอง 

100 65/2558 30 100,000 100,000 

22. โครงการขดุลอกคลอง หมู่ 
5 บ้านโป่งสะทอน 

100 67/2558 30 100,000 100,000 

23. โครงการขดุลอกคลอง
เปิดทางน้ า หมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 6/2558 30 100,000 100,000 

24. โครงการจา้งเหมาขดุลอก
ดินเสริมคันคลอง หมู่ 8 บ้าน
ท่าด้วง 

100 7/2558 30 100,000 100,000 

25. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวาง
ท่อระบายน้ า หมู ่5 บ้านโป่ง
สะทอน 

100 10/2558 30 49,000 49,000 

26. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ 6 บ้านสัน
เจริญ 

100 104/2558 30 100,000 100,000 

27. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ 7 บ้านห้วย
ตลาด 

100 72/2558 30 70,000 70,000 

28. โครงการจา้งเหมาขดุร่อง
ระบายน้ าปรับแต่งพื้นทางวาง
ท่อระบายน้ า หมู่ 8 บ้านท่า
ด้วง 

100 79/2558 30 40,000 40,000 

29. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้า
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ 

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. โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 1 บ้านปาง
ยาง  

100 25/2558 30 60,000 60,000 

31. โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน  

100 26/2558 30 40,000 40,000 

32. โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนดินเดิมเพื่อการ

100 24/2558 30 80,000 80,000 



๒๔ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

เกษตรกรรมสาย ซับอีเต -
หนองเต่า หมู่ที ่7 บ้านห้วย
ตลาด  
33. โครงการปรับปรุงขุดลอก
สระน้ าเพื่อกิจการประปาวัง
ขอน (ขุดในส่วนท่ีตื้นเขิน) หมู่ที่ 
1   

100 64/2558 30 100,000 100,000 

34. โครงการซ่อมแซมผนังกั้น
น้ าดาดคอนกรตีเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 130/2558 30 35,000 35,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
35. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง ของ อบต.
ระดับอ าเภอ 

100 อบต.ท่าด้วง 30 10,000 10,000 

36. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 1/2558 60 52,080 52,080 

    1/2558 300 250,263 250,263 

37. โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 

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 ภายใน
ต าบลท่าด้วง 

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. อุดหนุนโครงการจัดงาน
วันมะม่วงและของดีอ าเภอ
หนองไผ ่

100 108/2558 4 20,000 20,000 



๒๕ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

43. อุดหนุนโครงการงาน
กาชาดมะขามหวานนครบาล
เพชรบูรณ ์

100 เทศบาล
ต าบลบ้าน
โภชน ์

1 20,000 20,000 

44. โครงการจดังานบวชชี
พราหมณ์ ประจ าปีงบประมาณ 
2558 

100 วัดท่าด้วง 7 50,000 50,000 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
45. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดี
พ่นยุงลาย/ทรายอะเบท 

100 50/2558 7 99,000 99,000 

46. โครงการจดัซื้อสารส้มและ
คลอรีน 

100 51/2558 7 100,000 100,000 

47. โครงการอดุหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ า
หมู่บ้าน 

100 อสม.ต.ท่า
ด้วง 

125 65,366 65,366 

48. โครงการจดัซื้อแว่นสายตา
ส าหรับช่วยเหลือ ผูสู้งอายุและ
ผู้บกพร่องทางสายตา 

100 23/2558 10 99,750 99,750 

49. โครงการจดัซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

100 80/58 7 35,000 35,000 

การพัฒนาด้านสังคม 

50. โครงการจา่ยเบ้ียยังชีพให้
ผู้สูงอาย ุ

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

51. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วม
ใจผู้ประสบภยัเดือดร้อน 
อ าเภอหนองไผ ่

100 กิ่งกาชาด อ.
หนองไผ ่

1 10,000 10,000 

52. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วม
ใจผู้ประสบภยัและผู้เดือดร้อน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 เหล่ากาชาด 
จังหวัด
เพชรบูรณ ์

1 10,000 10,000 

53. โครงการจดังานกีฬาต้าน
ยาเสพตดิประจ าป ี

100 33/2558 7 47,250 47,250 

    41/2558 3 49,250 49,250 

    39/2558 7 1,000 1,000 
    ค่าตอบแทน

คณะกรรมกา
ร 

3 32,500 32,500 



๒๖ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

54. โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู1่-
8 

100 10/2558 7 90,000 90,000 

55. โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
หมู่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 69/2558 30 100,000 100,000 

56. โครงการจดัซื้อผา้ห่ม
ส าหรับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และผู้สูงอาย ุ

100 13/2558 7 100,000 100,000 

57. โครงการจดัซื้อชุดฝึก อป
พร. ส าหรบัใช้ในการฝึกอบรม
ฯ/การป้องกันสาธารณภัยต่างๆ 

100 65/2558 15 98,800 98,800 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
58. โครงการฝกึอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานราชการ 

100 111/58 5 45,000 45,000 

    กานดา ทอง
คล้าย
(ค่าอาหาร) 

2 45,000 45,000 

    นฤมล นา
เมือง(ค่าท่ี
พัก) 

2 25,000 25,000 

59. โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ท่า
ด้วง หมู่ที ่6 บ้านสันเจริญ  

100 3/2558 60 599,000 599,000 

รวม 
13,403,171.0

6 
13,403,171.06 

1.1.3 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2559 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

1. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้าน
ปางยาง 

100 50/2559 30 99,700 99,700 



๒๗ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

2. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 2 บ้าน
ซับชมพู ่

100 51/2559 30 99,800 99,800 

3. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3 บ้าน
ไทรงาม 

100 49/2559 30 99,600 99,600 

4. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 

100 52/2559 30 99,700 99,700 

5. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 5 บ้าน
โป่งสะทอน 

100 25/2559 30 99,700 99,700 

6. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6 บ้าน
สันเจรญิ 

100 53/2559 30 99,700 99,700 

7. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 7 บ้าน
ห้วยตลาด 

100 44/2559 30 99,700 99,700 

8. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 8 บ้าน
ท่าด้วง 

100 26/2559 30 498,000 498,000 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังหมู่ 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 บ้านโป่งสะทอน 

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 
บ้านปางยาง 

100 28/2559 30 99,700 99,700 

15. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 4 
บ้านเฉลียงทอง 

100 29/2559 30 75,000 75,000 



๒๘ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

16. โครงการวางท่อระบายน้ า
พร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง หมู่ 7 
บ้านห้วยตลาด 

100 30/2559 30 99,700 99,700 

17. โครงการขดุลอกคลอง
เปิดทางน้ าหมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

100 58/2559 30 99,700 99,700 

18. โครงการขดุลอกคลอง
เปิดทางน้ าหมู่ 6 บ้านสันเจริญ 

100 57/2559 30 99,800 99,800 

19. โครงการขดุลอกคลอง
เปิดทางน้ าหมู่ 8 บ้านท่าด้วง 

100 56/2559 30 99,700 99,700 

20. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

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 
บ้านเฉลียงทอง 

100 27/2559 30 99,700 99,700 

22. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ลูกรังดินเดิมพร้อมอัดบด หมู่ที่ 3 
บ้านไทรงาม 

100 59/2559 30 99,800 99,800 

23. โครงการจา้งเหมาติดตั้ง
เครื่องสูบน้ ากิจการประปา หมู่ที่ 
8 บ้านท่าด้วง 

100 55/2559 30 77,000 77,000 

24. โครงการจา้งเหมาวางท่อส่ง
น้ าพร้อมติดตั้งระบบปัม้สูบน้ า 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

100 83/2559 30 60,000 60,000 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
25. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้าง ของ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

100 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
ของ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

1 15,000 15,000 

26. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน
ท่าด้วง 

365 329,840 329,840 

27. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียน จ านวน 5 แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100 31/2559 31 113,311.80 113,311.80 



๒๙ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

    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 เทศบาล
ต าบลบ้าน
โภชน์ 

1 10,000 10,000 

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. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ
พิธีประจ าปี 2559 อ าเภอหนอง
ไผ่ 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. โครงการจดัซื้อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

100 102/2559 2 35,000 35,000 

39. โครงการอดุหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน 

100 กลุ่ม อสม.ต.
ท่าด้วง 

1 60,000 60,000 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
40. อุดหนุนโครงการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการเลีย้งสุกร กลุ่ม
วิสาหกิจแม่บ้านโป่งสะทอน 

100 กลุ่มวิสาหกิจ
แม่บ้านโป่ง
สะทอน 

1 100,000 100,000 



๓๐ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

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
คณะกรรมกา
ร 

1 32,500 32,500 

45. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแจกหมู่บ้าน 1-8 

100 18/2559 7 90,000 90,000 

46. โครงการบรูณาการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดด้วย
พลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 ศูนย์
อ านวยการ 
ปปส. จ.
เพชรบูรณ ์

1 35,000 35,000 

47. โครงการจดัซื้อผา้ห่มส าหรับ
ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทางสังคม (สังคม
สงเคราะห์ตามอ านาจหน้าท่ีของ 
อปท.) 

100 13/2559 7 99,840 99,840 

48. โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ชมพู ่

100 24/2559 30 99,700 99,700 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
49. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ด้าน
คุณภาพการให้บริการของอบต.
ท่าด้วง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

100 95/2559 142 20,000 20,000 



๓๑ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

50. อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนต าบลท่า
ด้วง 

100 กรรมการ
หมู่บ้าน ม.4 

1 50,000 50,000 

51. โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
บ้านปางยาง 

100 54/2559 30 99,800 99,800 

รวม 
12,680,661.2

2 
12,680,661.22 

1.1.4 รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี 2560 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ บ้าน
ปางยาง 

100 13/2560 30 99,700.00 99,700.00 

2. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้าน
ซับชมพู ่

100 12/2560 30 99,800.00 99,800.00 

3. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้าน
ไทรงาม 

100 63/2560 30 99,700.00 99,700.00 

4. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ บ้าน
เฉลียงทอง 

100 14/2560 30 99,700.00 99,700.00 

5. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ บ้าน
โป่งสะทอน 

100 60/2560 30 99,700.00 99,700.00 

6. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้าน
สันเจรญิ 

100 19/2560 30 99,800.00 99,800.00 

7. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้าน
ห้วยตลาด 

100 55/2560 30 99,700.00 99,700.00 



๓๒ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

8. โครงการก่อสรา้งถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ บ้าน
ท่าด้วง 

100 56/2560 30 99,800.00 99,800.00 

9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

100 6/2560 30 99,800.00 99,800.00 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๒ บ้านซบัชมพู่ 100 17/2560 30 199,000.00 199,000.00 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 7/2560 30 99,700.00 99,700.00 
12. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 100 8/2560 30 99,800.00 99,800.00 
13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๕ บ้านโป่งสะ
ทอน 100 9/2560 30 99,700.00 99,700.00 
14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๖ บ้านสันเจริญ 100 10/2560 30 99,700.00 99,700.00 
15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 100 18/2560 30 99,700.00 99,700.00 
16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 100 11/2560 30 99,800.00 99,800.00 
17. โครงการปรับเกลี่ยแต่งถนน
ดินเดิมเพื่อการเกษตรกรรม ซับอี
เต - หนองเต่า หมู่ ๗ บ้านห้วย
ตลาด 100 30/2560 30 99,700.00 99,700.00 
18. โครงการจดัซื้อวัสดุไฟฟ้าใช้
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 100 47/2560 7 55,430.00 55,430.00 
19. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(ข้ามคลอง) 
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู ่ 100 80/2560 30 99,800.00 99,800.00 
20. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันถนน
ลื่น หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 100 62/2560 30 88,000.00 88,000.00 
21. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม 
คสล. หมู่ 6 บ้านสันเจริญ 100 22/2560 30 90,000.00 90,000.00 
22. โครงการก่อสร้างสะพาน
เหล็ก หมู่ 7 บ้านห้วยตลาด 100 81/2560 30 124,500.00 124,500.00 
23. โครงการจา้งเหมาปรับเกลี่ย
แต่งพื้นทางเดิม หมู่ 1 บ้านปาง
ยาง 100 28/2560 30 40,000.00 40,000.00 



๓๓ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

24. โครงการจา้งเหมาปรับเกลี่ย
แต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ ๓ บ้านไทร
งาม 100 61/2560 30 30,000.00 30,000.00 
25. โครงการจา้งเหมาปรับเกลี่ย
แต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 100 27/2560 30 50,000.00 50,000.00 
26. โครงการจา้งเหมาปรับเกลี่ย
แต่งพ้ืนทางเดิม หมู่ 5 บ้านโป่ง
สะทอน 100 29/2560 30 30,000.00 30,000.00 
27. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง 
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 100 21/2560 30 90,000.00 90,000.00 
28. โครงการวางท่อระบายน้ า 
พร้อมปรับพ้ืนทาง หมู่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง 100 85/2560 30 90,000.00 90,000.00 
29. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง 
หมู่ 5 บ้านโป่งสะทอน 100 87/2560 30 38,000.00 38,000.00 
30. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง 
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 100 86/2560 30 35,000.00 35,000.00 
31. โครงการจา้งเหมาวางท่อ
ระบายน้ าพร้อมปรับแต่งพ้ืนทาง 
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 100 84/2560 30 40,000.00 40,000.00 
32. โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล. หมู่ ๓ บ้านไทร
งาม 100 89/2560 30 40,000.00 40,000.00 
33. โครงการก่อสร้างผนัง คสล.
พร้อมเทคอนกรีต หมู่ ๘ บ้านท่า
ด้วง 100 54/2560 30 189,400.00 189,400.00 
34. โครงการขยายท่อเมนต์
ประปาพร้อมติดตั้งระบบซมัเมิส้ 
หมู่ 2 บ้านซับชมพู ่ 100 82/2560 30 99,700.00 99,700.00 
35. โครงการจา้งเหมาติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าพร้อมขยายท่อเมนต์
ประปาหนองกุ่ม หมู่ 6 บ้านสัน
เจริญ 100 58/2560 30 99,000.00 99,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 



๓๔ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

36. อุดหนุนศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างของ อบต. 
ระดับอ าเภอ 

100 
อบต.ห้วย

โป่ง 
2 15,000.00 15,000.00 

37. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง 

100 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้าน

ท่าด้วง 
365 300,300.00 300,300.00 

38. โครงการจดัซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จ านวน ๕ แห่ง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง 

100 1/2560 130 671,976.60 671,976.60 

   2/2560 130 671,969.40 671,969.40 
39. โครงการอดุหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับโรงเรียนจ านวน 
๕ แห่ง 

100 
โรงเรียน
จ านวน 5 
โรงเรียน 

365 2,294,300.00 2,294,300.00 

40. โครงการจดังานวันเด็ก
แห่งชาติ  

100 60/2560 5 41,400.00 41,400.00 

   40/2560 5 8,600.00 8,600.00 
41. โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา 

100 149/2560 6 11,870.00 11,870.00 

   110/2560 4 58,130.00 58,130.00 
42. โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์  

100 98/2560 5 1,000.00 1,000.00 

   99/2560 8 50,000.00 50,000.00 

การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
47. โครงการจดัซื้อน้ ายาฉดีพ่น
ยุงลาย/ทรายอะเบท 

100 
61,62/25

60 
5 149,000.00 149,000.00 

48. โครงการจดัซื้อสารส้มและ
คลอรีน 

100 95/2560 5 100,000.00 100,000.00 

49. โครงการจดัซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

100 94/2560 5 35,000.00 35,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

50. โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
หมู่ที่ ๑ - ๘ 

100 
กลุ่มสจัจะ
ออมทรัพย์ 

ม.6 
2 100,000.00 100,000.00 

   
กลุ่มออม
ทรัพย์

2 17,922.00 17,922.00 



๓๕ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

แม่บ้านสัน
เจริญ 

   
กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
เฉลียงทอง 

3 17,922.00 17,922.00 

   

กองทุน
กระตุ้น

เศรษฐกิจ
ชุมชน หมู่ 3 

1 100,000.00 100,000.00 

   
กลุ่มแม่บ้าน 

หมู่ที่ 8 
1 17,922.50 17,922.50 

   
กลุ่มแม่บ้าน
โป่งสะทอน 

ม.5 
1 17,920.00 17,920.00 

   

กองทุนฟื้นฟู
เศรษฐกิจ

ถดถอย บ้าน
ซับชมพู่ 

1 100,000.00 100,000.00 

   

กลุ่ม
เกษตรกรม.

8 
บ้านท่าด้วง 

2 100,000.00 100,000.00 

   

กองทุ้นก
ระตุ้น

เศรษฐกิจ
ชุมชน ป4ี4 

2 100,000.00 100,000.00 

51. โครงการบ้านเห็ดปลอด
สารพิษ หมู่ 4 บ้านเฉลยีงทอง 

100 

วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่ม

ปลูก
ยางพารา
บ้านเฉลียง

ทอง 

1 50,000.00 50,000.00 

การพัฒนาด้านสังคม 

52. โครงการ อบต. สัญจร 100 16/2560 8 30,000.00 30,000.00 
53. โครงการจดัซื้อผา้ห่มส าหรับ
ช่วยเหลือผูม้ีฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทางสังคม 

100 22/2560 7 99,840.00 99,840.00 



๓๖ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

54. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัเดือดร้อน อ.หนอง
ไผ ่

100 
กิ่งกาชาด

อ าเภอหนอง
ไผ ่

2 10,000.00 10,000.00 

55. อุดหนุนโครงการรวมใจก่ิง
กาชาดท้องถิ่น ชาวประชาร่วมใจ
ผู้ประสบภยัและผู้เดือดร้อน 
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 
เหล่ากาชาด

จังหวัด
เพชรบูรณ ์

4 10,000.00 10,000.00 

56. โครงการจดังานกีฬาต้านยา
เสพติด 

100 37/2560 7 1,000.00 1,000.00 

   38/2560 10 49,250.00 49,250.00 
   44/2560 7 47,250.00 47,250.00 

   

ค่าตอบแทน
คณะกรรมกา
รตัดสินกีฬา/
เงินรางวัลฯ 

3 32,500.00 32,500.00 

57. โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์
กีฬาแจกหมู่บ้าน หมู่ ๑- ๘  

100 10/2560 7 90,000.00 90,000.00 

58. โครงการบรูณาการป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติดด้วย
พลังแผ่นดินท้องถิ่นและชุมชน
จังหวัดเพชรบูรณ ์

100 

ศูนย์
อ านวยการ
ป้องกันและ
ปราบปราม
ยาเสพตดิ จ.
เพชรบูรณ ์

5 35,000.00 35,000.00 

59. โครงการตรวจวัดสายตา
พร้อมตัดแว่นสายตา ส าหรับผูม้ี
ความบกพร่องทางการมองเห็น 
เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ 

100 37/2560 7 49,700.00 49,700.00 

60. โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ  

100 ผู้สูงอาย ุ 365 5,149,900.00 5,149,900.00 

61. โครงการจา่ยเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ และผู้ป่วยเอดส์ฯ 

100 ผู้พิการ 365 1,045,600.00 1,045,600.00 

การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
62. อุดหนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน/
ผู้น าท้องที่/ผู้น าชุมชนต าบลท่า
ด้วง 

100 
คณะกรรมกา
รหมู่บ้าน ม.
4 ต.ท่าด้วง 

1 100,000.00 100,000.00 

63. โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน

100 106/2560 106 18,000.00 18,000.00 



๓๗ 

 

ชื่อโครงการ 
เปอร์เซ็นต์ 

การ
ด าเนินการ 

ชื่อคู่สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินการ 
(วัน) 

วงเงินตามสัญญา 
(บาท) 

เบิกจ่าย 
(บาท) 

คุณภาพการให้บริการของ อบต.
ท่าด้วง  
64. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ลานเอนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าด้วง หมู่ 6 
บ้านสันเจริญ 

100 24/2560 30 99,700.00 99,700.00 

การพัฒนาด้านการเกษตร 
65. โครงการเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดี อ าเภอหนองไผ ่

100 103/2560 8 14,500.00 14,500.00 

   102/2560 5 500.00 500.00 

รวม 
15,135,602.5

0 
15,135,602.5

0 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

1.2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๗ 

จ านวน 
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
                     พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา  
                     ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้าน 
                     สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล้อม 
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 
- 

๑๒ 
- 
 
 

๕ 
 
- 

๑,๙๒๗,๐๐๐ 
 

๒,๓๕๕,๐๙๕.๗๐ 
 

๕๐๓,๗๕๐ 
- 

๔,๙๗๓,๑๐๐ 
- 
 
 

๑,๐๔๔,๐๐๐ 
 
- 

รวม ๑๒๘ ๒๓,๖๘๓,๒๙๑ ๕๕ ๑๐,๘๐๒,๙๔๕.๗๐ 
 



๓๘ 

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 

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

                    ๑๒๘ 
 
 

1.2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี ๒๕๕๘ 

จ านวน 
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
                     พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา  
                     ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้าน 
                     สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล้อม 
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 
- 
8 
- 
 
 

2 
 
- 

2,943,395 
 

4,224,760.06 
 

399,116 
- 

5,121,900 
- 
 
 

714,000 
 
- 

รวม 147 27,994,591 59 13,403,171.06 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 
 

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



๓๙ 

 

                    147 
 
 
 

1.2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2559 

จ านวน 
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
                     พ้ืนฐาน   
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา  
                     ศาสนา และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้าน       
                     สาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้าน 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                     สิ่งแวดล้อม 
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. 

๒๕๕9  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 



๔๐ 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2560 

จ านวน 
งบประมาณ

ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ             

ที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

จ านวนงบประมาณ 
ที่จ่ายจริง  

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

53 
 

13 
 

4 
2 

18 
1 
 
 

8 
 

8 

5,435,000.- 
 

4,396,620.- 
 

364,000.- 
1,043,380.- 

11,315,700.
- 

100,000.- 
 
 

860,000.- 
 

1,714,000.- 

35 
 

11 
 

3 
2 

10 
- 
 
 

3 
 

1 

3,123,630.- 
 

4,223,546.- 
 

284,000.- 
621,686.50.- 

6,650,040.- 
- 
 
 

217,700.- 
 

15,000.- 

รวม 145 1,664,000 51 12,680,661.22 

 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕

60 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  ขอสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ดังนี้ 

โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 65 โครงการ 
โครงการตามแผนพัฒนา  107 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ                 65  x  ๑๐๐     =  60.75  % 

                     ๑07 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
       ตามที่ อบต. ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กัประ

ชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของ อบต. นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้ 

1. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยจากแสงส่องสว่างสาธารณะ 
3. ปัญหาน้ าท่วมขังในพ้ืนที่ได้รับการแก้ไข 
4. ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างทั่วถึง 
5. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 



๔๑ 

 

6. ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
7. เด็กๆ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
8. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
9. มีการจัดการขยะในชุมชน 
10. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
11. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
12. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบต. 
13. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 

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

ประชาชนต้องการ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต อบต. ดังนี้ 
1. การปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบางหมู่บ้าน ท าให้เกิดฝุ่นประชาชนพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับความ

เดือดร้อน ด าเนินการแก้ไขโดยการใช้รถยนต์บรรทุกน้ าฉีดพ่นน้ าเพ่ือไม่ให้เกิดฝุ่น 
2. การก่อสร้างถนน คสล./ถนนลูกรัง  ไม่ได้ติดป้ายเตือนการก่อสร้าง ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน

ด าเนินการแก้ไขโดยแจ้งผู้รับจ้างให้ติดตั้งป้ายเตือนการก่อสร้าง 
 

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

1. ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการในแผนพัฒนา 
2. ปัญหาความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามโครงการได้ทันท ี
3. มีประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. มีผลต่อการ

ก าหนดแนวทางการพัฒนา 
4. ไม่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือเครื่องใช้เนื่องด้วยงบประมาณมีจ ากัด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดทักษะความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

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 
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ส่วนที่  3 

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

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

พัฒนาดังนี้ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่  
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” ของประเทศ 

วิสัยทัศน์ 
“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 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 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 
7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย

อย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-

Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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(4)  เ พ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้ างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการ
บริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์
และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า
และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ
และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
อุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 
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5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน
และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกัน
ความเสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้าและทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท า
กฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ใน
ลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดน
ติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์
รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโล
จิสติกส์และพลังงานรวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้าย
เงินทุนระหว่างประเทศเป็นต้นส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาค
การผลิตการตลาดการบริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการ
อานวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุน
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์
การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้าม
ประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการ
ตอบแทนสู่สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้



๔๖ 

 

ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มี
การทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
โดย 

(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 

(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียนและ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกาลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

3) การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่
อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้าและสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการ
สุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ(Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูง
วัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง



๔๗ 

 

ต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประ
จาวันสาหรับผู้สูงอายุ 
- การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและ
สะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิม
ผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและ
การผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิบัตรพ้ืนฐานและเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการ
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมือง
น่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ด าเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ 

(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare) ที่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่แตกต่างกันโดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost 
Sharing) 
3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็น
ของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
และเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 
.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างภาษีมรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดินเป็นต้น 
- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 



๔๘ 

 

1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมือง
ตามระดับการพัฒนา 

2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านส่งเสริม
และเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดย
ค านึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือในห่วงโซ่ อุปทานและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบรวมทั้งปรับลด
กระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้าขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

3) การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้
นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการ
แรงงานต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอานวยความสะดวกด้าน
การค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่า
ไม้โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทั้งผลักดันแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถือ
ครองที่ดินที่เหมาะสมและก าหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
บริหารจัดการน้าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้าจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้าในระดับพ้ืนที่เช่น
คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลด
ความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการท่องเที่ยวการ
ประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยก าหนดปริมาณที่เหมาะสมในการ
นาแร่มาใช้ประโยชน์ค านึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการ
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ควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการ
ต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 

3) การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณ
ค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะเป็นล้าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพ้ืนที่วิกฤต
สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูป
เป็นพลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่
ประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย 

5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัด
ทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหา
แนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้าม
พรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและ
การจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
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1.3 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
1) การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการโดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถ

เข้าถึงเข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้เช่นข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ของทางราชการข้อมูลการประมูลโครงการผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรมเช่นคดีที่ไม่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาลคดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้
ความสนใจในแต่ละยุคสมัยฯลฯ 

2) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

3) การสร้างรูปแบบการพัฒนาอปท. ให้เหมาะสมสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) การสร้างระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานที่มีคุณภาพรวดเร็ว
และน่าเชื่อถือสามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการติดตามประเมินผลโครงการใหญ่ๆที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจานวนมากและเป็นโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกว้าง 

1.4 การพัฒนาตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลมีนโยบายต่างๆ 11 ด้านโดยได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ว่าด้วยความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นส า คัญใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอสมแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็น
แนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต้องการของ
ประชาชน ได้แก่ 

1. การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความม่ันคงของประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและการเรียนรู้การทะนุบารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณะสุขและสุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8. การพัฒนาและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและ

พัฒนาและนวัตกรรม 
9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1.5 ยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
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คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมนาแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติเพ่ือใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวั ตของสภาพแวดล้อมโลกและ
ภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงานและภูมิอากาศที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่ง
ผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตรและการประกอบการของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและ
ภูมิภาคซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพ่ือสามารถใช้โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคนการเสริมสร้างองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยการก าหนดยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนโดยนาทุน
ของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันพร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพ่ือเป็น
รากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนทางวัฒนธรรม) ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัวและ
ชุมชนสามารถจัดการความเสี่ยงและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรมสาหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทาง
กายภาพทุนทางการเงิน) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆบนพ้ืนฐาน
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งทางการเกษตรความมั่นคงด้านอาหารการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรมุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกันจาเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
ประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาระบบและกลไกการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาส
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรควบคู่ไปกับปลูกจิต
สานึกค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่มโดยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

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



๕๒ 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ

ยั่งยืน 
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

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อความจาเป็นไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจาหน่ายและพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่างๆหรือกิเลสมีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
1.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และ
มาตรา53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นสา
นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้นเพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแนวคิดและ
หลักการ 

1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศควบคู่กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคนผลประโยชน์ของประชาชนภูมิสังคมยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนายึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนาและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้สังคมสมาฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 



๕๓ 

 

1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆนโยบายรัฐบาลแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินเพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาครวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

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 และ
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน 
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 



๕๔ 

 

๑๑. จ านวนหมูบ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๒. จ านวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
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/การบริการอย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า 
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ 

1.8.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

 “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน 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 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 



๕๕ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงชองคน
และ ชุมชนอย่างทั่วถึง 

 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 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝากที่ระลึก 
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ประชาชนสามรถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและ

เป็นธรรม 
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 พัฒนาการท่องเที่ยวและ
แหล่งน้ า ล้ าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๕๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   

เป้าประสงค์       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                                                             

 



๕๗ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

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" หรือหลวง

ปู่ขุ้ย)  
๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น  ถ้ าหอม  น้ าตกซับตะเคียน  น้ าตกวังยายดง ฯลฯ 
๔. มีการบริการอินเตอร์เน็ตต าบล และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
๕. ประชาชนและผู้น าชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน 

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

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

โอกาส (Opportunity = O) 
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหนองไผ่-ต าบลท่าด้วง 



๕๘ 

 

๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 
ฯลฯ 
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น  ส่งเสริมการปลูกยางพารา ฯลฯ 
๔. มีงบประมาณและรายได้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

      อุปสรรค (Threat = T) 
๑. การพัฒนาของภาครัฐไม่ท่ัวถึง และเป็นไปด้วยความล่าช้า 
๒. การสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. แหล่งกักเก็บน้ าส าหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพ้ืนที่ท าการเกษตร แล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ ามักจะ

ขาดแคลน 
๕. การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

เป็นไปด้วยความล่าช้า 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ถนนในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย 
- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง 

2. ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
- คูคลองหลายสายตื้นเขิน 
- น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 

3. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
- ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

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 

ด้านการปรบัสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การเสริมความเป็นธรรม 
ลดความเลื่อมล า้ใน

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 

การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรา้งมูลค่าเพิ่ม 

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ 

ชุมชนอย่างทั่วถึง 

การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับ    

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการพัฒนา
การเมืองและการบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

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  ไฟฟา้
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 

 



๖๐ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคารเรียน 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

แผนงานการศึกษา 

- อุดหนุนงาน
กาชาดมะขาม
หวานนครบาล
เพชรบูรณ์ฯ/
การจัดงานรัฐ
พิธีฯ 
- กิจกรรม
โครงการ 
วันเด็ก
แห่งชาติ/บวช
นาคหมู่ฯ 
-อุดหนุนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัด
จ้างฯ 
-อุดหนุนการ
จัดงาน
ประเพณี
เข้าพรรษา/
สงกรานต์ 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- ปรับปรุงขุด
ลอกสระน้ า/ขุด
ลอกคลอง 
- ปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปา 
- วางท่อระบาย
น้ าพร้อมปรับพื้น
ทาง 
- ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม คสล. 
- ปรับเกลี่ยแต่ง
ถนนพื้นทางเดิม 
- ขยายระบบท่อ
สูบน้ าดิบและ
สายไฟฟา้ 
- ลงหินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่งเรียบ 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

-อุดหนุนศูนย์
สาธารณสุข
มูลฐานฯ 
- จัดซื้อวัคซีน
ส าหรับใช้ฉีด
สุนัขป้องกัน
โรคพิษสุนัข
บ้า 
-อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริ
ด้าน
สาธารณสุขฯ 
-ส ารวจข้อมูล
สัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ฯ 

แผนงาน
สาธารณสขุ 

แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

- ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง /ถนนดิน 
/ถนนคสล.  
- ก่อสร้างถนน 
คสล. 
-ซ่อมแซมถนน
น้ าล้น คสล. 
-ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

- กิจกรรม
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
มีฐานะ
ยากจน/ด้อย
โอกาส 
- อุดหนุน
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
เดือดร้อน 
-อุดหนุน
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

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

- จัดการ
แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ฯ 
- อุดหนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปญัหา
ยาเสพติดฯ 

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

- การ
ฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
- อุดหนุน
คณะกรรม
การหมู่บ้าน
ฯ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันโรคติดต่อต่างๆ                                       
2. ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๑.สนับสนุนเงินทุน
ส าหรับกลุ่มอาชีพและ
กลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 

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

- ขุดสระ
น้ า/
ปรับปรุง
บ ารุงดินฯ 
- อุดหนุน
งานวัน
มะม่วง
และของดี
อ าเภอ
หนองไผ่ฯ 

๑.ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมต่างๆ 

๑. พัฒนาบุคลากร และ
หน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วนร่วม
ของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

กลยทุธ ์

แผนงานการเกษตร 

กิจกรรม
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้พอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริฯ 

- กิจกรรม
ปลูกป่า
เฉลิมพระ
เกียรติ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์

แผนงาน 

“สังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

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
สงเคราะห์ 

แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน 
สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า  
๒. การพัฒนาระบบจราจรแนวทางท่ี  
๓. การพัฒนาระบบประปา  ไฟฟ้าและ
แสงสว่างสาธารณะ 

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 
และหน่วยงาน  
๒. พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของประชาชน                                                          

๑. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตร แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง                                      
๒. ส่งเสริมสนับสนุน
การเกษตรด้านอื่นๆ 

แผนงาน
การเกษตร 

เพิ่มพูนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร ์
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 

1. การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน  

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
และการ
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐานและ
เพียงพอ 

ครัวเรือนมีน้ า
เพื่ออุปโภค
,บริโภคอย่าง 
เพียงพอ ร้อย
ละ80 

2 - - - ปีละ 4 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

การพัฒนา
ระบบ
ประปา  
ไฟฟ้าและ
แสงสว่าง
สาธารณะ 

ขุดลอกดิน
เสรมิคัน
คลอง/ขยาย
ระบบท่อสูบ
น้ าดิบและ
สายไฟฟ้า 

กองช่าง กองคลัง 

๕. เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน และ
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 

มีถนน  คสล./
ถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้นและมี
การบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพด ี
ร้อยละ 80 

3 - - - ปีละ 3 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

การ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุง 
รักษาถนน 
สะพาน 
ทางเดิน
เท้า ท่อ
ระบายน้ า 

ผนังดาด
คอนกรีต/
หินคลุกปรับ
เกลี่ยแต่ง
เรียบ/ถนน
คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

กองช่าง กองคลัง 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
และเสรมิสร้าง
ความมั่นคงของ
คนและชุมชน 

5. การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 

5. การ
พัฒนาด้าน
สังคม 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนและ
ความมั่นคง
ทางสังคม 

เด็กเล็ก/
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับสวัสดิการ
ร้อยละ 80 

1    ปีละ 1
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สนับสนุน
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
และผู้
ยากไร้ 
ได้รับการ
ดูแลอย่าง
ทั่วถึง 

- กิจกรรม
ช่วยเหลือ
เด็กเล็ก/
ผู้สูงอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง  

ส านักปลดั กองคลัง 

แบบ ยท.03 
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ส่วนที ่4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

*************************** 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน   

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2.แผนงานการศึกษา 
3.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
4.แผนงานเคหะและชุมชน 

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 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 
2.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 

8. การพัฒนาด้านการเกษตร บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.การเกษตร 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
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สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 

 
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  ๑  การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

234,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

234,000 
รวม - - 3 234,000 - - - - 3 234,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 

แบบ ผ.07 แบบ ผ.07 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 
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 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
6.1 แผนงานการบริหารงานท่ัวไป 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

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

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

รวม - - - - - - - - - - 



๖๖ 

 

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 

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 - - 3 234,000 - - - - 3 234,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างท่ัวถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ป้องกันถนนลื่น (ถนน
ข้ามคลอง) หมู่ที่ 4 
บ้านเฉลียงทอง 

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กให้
ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้ง
ของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

- 100,000 - - พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างถนนน้ าล้น
ข้ามคลอง ไรลุ่งบุญ 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน 

เพื่อก่อสร้างถนนน้ า
ล้นใช้ในการสัญจรไป
มาและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

ปริมาณงาน กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 140 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้ง
ของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

- 100,000 - 
 

- 
 

พื้นที่ผิวจราจร ประชาชนมีถนน คสล.ใช้
ในการสัญจรไปมา และ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการจ้างเหมา
ติดตั้งระบบเครื่องสูบ
น้ าแบบซัมเมิส้ 
แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่
ที่ 7 บ้านห้วยตลาด 

เพื่อจ้างเหมาตดิตั้ง
เครื่องสูบน้ าแบบ
ซัมเมิส้ ให้ประชาชนมี
น้ าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ปริมาณงาน ติดตั้งระบบเครื่องสูบ
น้ า ขนาด 2 แรงม้า พร้อมกล่องคา
ปาซิเตอร์ สามารถสูบน้ าไดไ้ม่น้อย
กว่า 6,000 ลิตรต่อช่ัวโมง ที่ความ
ลึก 45 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง 
ก าหนด 

- 34,000 - 
 

- 
 

เครื่องสูบน้ า
แบบซัมเมิส้ 

ประชาชนมีน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ  - 234,000 - -  

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 



๖๘ 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8 

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 เพื่อใช้ในการรับรอง
ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

จัดซื้อชุดรับแขกหนังเทียม (จ านวน 5 
ที่น่ังพร้อมโต๊ะกลม) จ านวน  1 ชุด ๆ  
ละ 32,๕๐๐ บาท 

- 32,500 - - ส านักปลดั 

2. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

- 4,300 - - ส านักปลดั 

3. สวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห ์

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บ
และบันทึกข้อมูล 

จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ 
(Smart card reader) จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 700 บาท ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. 
2561 

- 700 - - ส านักปลดั 

4 บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการคัดแยก
ขยะในหมู่บ้าน 

จัดซื้อถังขยะพลาสติกขนาดบรรจ ุ120 
ลิตร จ านวน 9 ชุด ๆ ละ 12,000 
บาท 

- 108,000 - - ส านักปลดั 

5 บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อใช้ในการคัดแยก
ขยะในของหน่วยงานฯ 

ค่าจ้างท าโครงเหล็กคัดแยกขยะชนิด 4 
ช่อง ประมาณงาน กว้าง 1 เมตร ยาว 
4 เมตร สูง 2 เมตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลนกองช่างอบต.ท่าด้วง จ านวน 
1 ชุด ๆ ละ 19,000 บาท 

- 19,000 - - ส านักปลดั 

รวม - 164,500.- - -  

แบบ ผ.08 



๖๙ 

 

ส่วนที ่5 

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

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท  0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 
2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 
13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด า เนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 



๗๐ 

 

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที ่1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

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

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ
ประชาชนมองว่า องคก์รไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 

3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอาจท าไม่ได้ 

4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังใน 
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ 
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
 

************************************* 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9. มีการวเิคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
     กับยุทธศาสตร์จังหวัด   

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวม 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าด้วงในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี 
โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
1.เพศ        (     )   ชาย     (    )  หญิง 
2.อายุ       (     )   ต่ ากว่า 20 ปี (    )  20-30 ปี   (    )  31-40 ปี 
             (     )   41-50 ปี (    )  51-60 ปี   (    )  มากกว่า 60 ปี 
3.การศึกษา     (    )  ประถมศึกษา (    ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (    ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (    )    ปริญญาตรี (    )  สูงกว่าปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ.............................. 
4.อาชีพหลัก (    )    รับราชการ (    )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (    ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (    )    รับจ้าง  (    )  นักเรียน นักศึกษา  (    )  เกษตรกร    

(    )    อ่ืน ๆ ระบุ................................... 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีจ านวน 8 ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

3.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความ
เป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
 

3.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    



 

 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
 

3.1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….... 

 
 
 
 



 

 

3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
สังคม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียง
ช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    



 

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 
3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมิน
ตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

  ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

  3.1.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   



 

 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

 

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 



 

 

 
 
 

ภาคผนวก 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๖-020417 

www.thaduang.go.th 

 
 



 

 

 
         

 
         

 
   

   

 
       

 
       

 
 

 

     

 
 

 

     

 
         

    

    

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



 

 

 
          


