แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพั
ฒ
นาท้
อ
งถิ
น
่
สี
ป
่
ี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

คานา
ด้วยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทา ง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์ก ารบริหารส่วนตาบลท่าด้วงจึงได้จัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะทาให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าด้วงที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง

สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
2. ด้านการเมืองการปกครอง
3. ประชากร
4. สภาพทางสังคม
5. ระบบบริการพื้นฐาน
6. ระบบเศรษฐกิจ
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
9. อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564)
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 3 การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน้า

1
2
3
4
5
6
6
6
8
10
11
18
19
21
21
21
22
23
24
25
28

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
แบบที่ ๑ แบบช่วยกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าด้วงในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์
ภาคผนวก

หน้า
49
49
49
50
50
51
52
53

๑

ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ

แผนที่โดยสังเขปตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

๒

๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖
บ้านสันเจริญตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะห่างจากที่ว่าการอาเภอหนองไผ่
ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร
มีเขตพื้นที่ติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลบ่อไทย อาเภอหนองไผ่
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลสระแก้ว อาเภอบึงสามพัน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลวังท่าดี ท่าแดง เพชรละคร อาเภอหนองไผ่
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๑๖๔.๒๖ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่
ป่าไม้ ๖๒ ตารางกิโลเมตร เป็นภู เขาล้อมรอบ 90% มีที่ราบหุบเขา 10% คลองธรรมชาติ 1 สาย
พื้นที่ทั่วไปเป็นเนินเขาสลับที่ราบเป็นส่วนน้อย
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน
๒. ด้านการเมืองการปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
จานวนหมู่บ้านในเขตท่าด้วงมี 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง
ผู้ใหญ่บ้าน นายนรินทร์ บุญปัน
สมาชิกสภา อบต.
1. นายก่าม บุญปัน
2. นายอุดม ใสไหม
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่
ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรินทร์ โสขุมา
สมาชิกสภา อบต.
1. นายสมร โพชะไว
2. นายสมาน สิงห์ทอง
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม
ผู้ใหญ่บ้าน นายเสนาะ หาญกล้า
สมาชิกสภา อบต.
1. นายมนตรี อินปาน
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง
กานันตาบลท่าด้วง นางเฉลิมศรี นาราศรี
สมาชิกสภา อบต.
1. นายนิคม หาญคา
2. นายโมด นาราศรี

๓

หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน
ผู้ใหญ่บ้าน นายทศพล วิโรจน์นพรัตน์
สมาชิกสภา อบต.
1. นายเสมอ พิมพ์สาลี
2. นางพร จันทร์พิลา
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ
ผู้ใหญ่บ้าน นายดารงค์เกียรติ วิโรจน์นพรัตน์
สมาชิกสภา อบต.
1. นายธวัชชัย ใจบุญ
2. นายอาพร ศิริสม
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด
ผู้ใหญ่บ้าน นายเฉลิม ชื่นพรม
สมาชิกสภา อบต.
1. นายสมนึก เล็กกะโห้
2. นายสมศักดิ์ สุ่มขา
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง
ผู้ใหญ่บ้าน นายสุธน พ่วงมา
สมาชิกสภา อบต.
1. นายเสน่ห์ เปรมพิพัฒน์
2. นางรัศมี บุตรพรม
๒.๒ การเลือกตั้ง
ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสาหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ใช้เขตตาบลเป็นเขต
เลือกตั้งสาหรับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมี นายอดุลย์ ปริญญาศรีเศวต เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าด้วง
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕61) ดังนี้
ชาย

หญิง

รวม

ครัวเรือน

หมู่ที่ 1 ปางยาง

496

452

948

342

หมู่ที่ 2 ซับชมภู่

217

228

445

168

หมู่ที่ 3 ไทรงาม

344

340

684

274

หมู่ที่ 4 เฉลียงทอง

191

182

373

125

หมู่ที่ 5 โป่งสะทอน

233

221

454

147

หมู่ที่ 6 สันเจริญ

544

522

1,066

348

หมู่ที่ 7 ห้วยตลาด

289

262

551

197

หมู่ที่ 8 ท่าด้วง

608

626

1,234

431

2,922

2,833

5,755

2,032

รวม

๔

ลักษณะข้อมูล

ชาย

หญิง

รวม

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อานวยการ
ทะเบียนกลางกาหนดให้จัดทาขึ้นสาหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่
อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)
- ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)
แยกตามอายุ
จานวนประชากรเยาวชน
จานวนประชากร
จานวนประชากรผู้สูงอายุ

(อายุต่ากว่า 18 ปี)
(อายุ 18-60 ปี)
(อายุมากกว่า 60 ปี)
รวม

2,917 2,832 5,749
0

0

0

0

0

0

5

1

6

ชาย
648
1,789
395
2,917

หญิง
665
1,903
349
2,832

4. สภาพทางสังคม
4.๑ การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
๑
แห่ง ได้แก่
(๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าด้วง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน
๕
แห่ง ได้แก่
(๑) โรงเรียนบ้านท่าด้วง
(๒) โรงเรียนบ้านห้วยตลาด
(๓) โรงเรียนบ้านปางยาง
(๔) โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน
(๕) โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
จานวน
๑
แห่ง ได้แก่
(๑) โรงเรียนท่าด้วง พิทยาคม
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน จานวน
๒
แห่ง
4.2 สาธารณสุข
(๑) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าด้วง จานวน ๑ แห่ง
(2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 107 คน

๕

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
5.1.1 ถนนเชื่อมระหว่างตาบล/อาเภอ มี ๒ เส้นทาง ได้แก่
(1) เส้ น ทางที่ ๑ จากอ าเภอหนองไผ่ ถึ ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า ด้ ว ง
ระยะทาง ๓๖ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๓๖ กิโลเมตร
(2) เส้ น ทางที่ ๒ จากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระแก้ ว อ าเภอบึ ง สามพั น
ถึงองค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง ๑
กิโลเมตร ถนนลูกรัง ๘ กิโลเมตร
5.1.2 ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
ชื่อถนน
ถนนสายปางยาง หมู่ ๑ ถึง อบต.

ระยะทาง
ชนิดของถนน
(กม.)
(ลูกรัง ลาดยาง)
๑๒
ลาดยาง ๑๒ กม.

ถนนสายซับชมพู่ หมู่ ๒ ถึง อบต.

๘

ถนนสายไทรงาม หมู่ ๔ ถึง อบต.

๔

ถนนสายเฉลียงทอง หมู่ ๔ ถึง อบต.

๑๑

ถนนสายโป่งสะทอน หมู่ ๕ ถึง อบต.

๖

ถนนสายห้วยตลาด หมู่ ๗ ถึง อบต.

๑๐

ถนนสายท่าด้วง หมู่ ๘ ถึง อบต.

๔

**(ถนนสายสันเจริญหมู่ ๖ ที่ตั้ง อบต.)

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.

สภาพการใช้
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล
ใช้ทุกฤดูกาล

5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง ๘ หมู่บ้าน แต่ยังมีพื้นที่ที่อยู่นอกเขตจ่ายไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้าใช้ จานวน
ประมาณ ๓๐ ครัวเรือน
5.3 การประปา
ระบบประปาหมู่บ้าน จานวน ๘ แห่ง มีใช้ครบทั้ง ๘ หมู่บ้าน แต่ยังมีพื้นที่ที่อยู่นอกเขต
จ่ายน้าประปา จานวนประมาณ 40 ครัวเรือน
5.4 โทรศัพท์
(๑) เสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน
จานวน ๓ แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

๖

6. ระบบเศรษฐกิจ
ประชาชน ประกอบอาชีพ ดังนี้
อาชีพเกษตรกร
อาชีพรับจ้าง
อาชีพค้าขายและอื่นๆ
6.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั้มน้ามัน
- โรงสี
6.2 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มแม่บ้าน

ประมาณ ๗๐% (ปลูกข้าวโพด , ยางพารา , มะขามหวาน ฯลฯ)
ประมาณ ๒๐%
ประมาณ ๑๐%
๓
๓

แห่ง
แห่ง

๒
๑

กลุ่ม
กลุ่ม

๖๐ คน
๓๒๕ คน

7. ศาสนา
7.1 การนับถือศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์ สถานที่ตั้งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จานวน 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
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
8. ทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบลท่าด้วง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ ภูเขา/ป่าไม้/แหล่งน้าธรรมชาติ และมีพื้นที่มีทิวทัศน์
สวยงาม ซึ่งดูได้จากตัวอย่างแหล่งท่องเที่ยว (อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว) ดังต่อไปนี้

๗

(๑) น้าตกซับตะเคียน เป็นน้าตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมาณ ๔๐ เมตร มีแอ่งรับน้าพื้นที่
กว้างเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๓๐ เมตร มีพื้นที่สวยงาม เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่หมู่ ๑ บ้าน
ปางยาง ระยะทางถึงน้าตกประมาณ ๒ ก.ม. เป็นถนนลูกรัง

(๒) น้าตกวังยายดง เป็นน้าตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทางไหลของน้า มีแอ่งรับน้าพื้นที่กว้าง มี
ความสวยงาม เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว สถานที่อยู่หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด

(๓) หมอกในหุบเขา สภาพทั่วไปของตาบลท่าด้วงเป็นภูเขาล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนินเขาสลับที่
ราบสูง ช่วงฤดูหนาวจะมีหมอกหนาในช่วงเช้า ทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสาหรับการท่องเที่ยว

๘

(4) เคารพพระศพพระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม (หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม) ซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์
ศิษย์เอกสืบสายวิทยาคมจาก พระครูวิชิตพัชราจารย์ (หลวงพ่อทบ) วัดช้างเผือก ตาบลวังชมภู อาเภอเมือง
เพชรบูรณ์ พระเกจิชื่อดังแห่งเพชรบูรณ์ ณ เจดีย์ พระอรหันต์ ๑๐๘ วัดซับตะเคียน หมู่ ๑ บ้านปางยาง ตาบล
ท่าด้วง
9. อื่นๆ
9.1 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มแม่บ้าน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

๕
๒
๒
๒
๑
๒

รุ่น
รุ่น
รุ่น
กลุ่ม
กลุ่ม
รุ่น

๔๕๐
๑๕๐
๒๐๓
๖๐
๓๒๕
๑๑๙

คน
คน
คน
คน
คน
คน

9.2 ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
รูปไร่ข้าวโพด มีความหมายคือ ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม ที่สาคัญได้แก่ การปลูกข้าวโพด พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มี
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
รู ป ภู เ ขาและดวงอาทิ ต ย์ มี ค วามหมายคื อ การเมื อ งมี ค วามมั่ น คง
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและมีความรักความสามัคคี
9.3 ศักยภาพในตาบล
9.3.1 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๑) จานวนบุคลากร
จานวน
- ฝ่ายบริหารฯ
- ฝ่ายสภาฯ
- ฝ่ายข้าราชการประจา

๔5

คน
จานวน ๔
จานวน ๑๕
จานวน ๒6

คน
คน
คน

๙

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ต่ากว่าประถมศึกษา
จานวน ๓ คน
- ประถมศึกษา
จานวน ๒ คน
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จานวน ๑6 คน
- ปริญญาตรี
จานวน 23 คน
- สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน ๑ คน
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
จานวนเงิน 31,980,155.81 บาท
แยกเป็น
- เงินรายได้จัดเก็บเอง/ภาษีจัดสรร
จานวนเงิน 16,535,716.81 บาท
- เงินอุดหนุนทั่วไป
จานวนเงิน 15,444,439.00 บาท
9.3.2 ศักยภาพของชุมชนและจุดเด่นของพื้นที่
(๑) การรวมกลุ่มของประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
๑๖ กลุ่ม แยกเป็น
- กลุ่มอาชีพ
๘
กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
๘
กลุ่ม
(2) จุดเด่นของพื้นที่
พื้ น ที่ เ ป็ น ภู เ ขาและเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม เหมาะแก่ ก ารเพาะปลู ก และอุ ด มไปด้ ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ

๑๐

ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

๑๑

1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
กรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ประกอบด้วยวิสัยทัศน์เป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกาลังประสบอยู่ทาให้ ก าร
กาหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมการพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนโดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่
12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืนสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและน้าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ของประเทศ
วิสัยทัศน์
“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”
เป้าหมาย
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณสิ้นแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051
บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน
ภาครัฐไม่ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ
7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
- การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามมั่ น คงทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม (SocioEconomic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๑๒

(4) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและเสริ ม สร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้ง
ด้านการลงทุนในการวิ จัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านการ
บริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน
ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้
แรงงานและปั จ จั ย การผลิ ตมี ความยืดหยุ่ นในการเคลื่ อนย้ ายระหว่า งสาขาการผลิ ต และ
ระหว่างพื้นที่การผลิตเพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย
3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัว และ
ดาเนินธุรกิจท่ามกลางการดาเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า
และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล
4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
เร่งลงทุนและพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้น ที่
เศรษฐกิ จ ในประเทศและต่ า งประเทศทั้ ง การพั ฒ นาและปรั บ ปรุง โครงข่ า ยรถไฟให้ เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลั ก ของ
ประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
จากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
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อุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน
5) การปรับโครงสร้างการผลิต
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น
ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
ตั้ ง แต่ ต้ น น้ า ถึ ง ปลายน้ า ทั้ ง ด้ า นกายภาพและเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม ทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน
และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พื้นที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความ
เสี่ ย งตลอดจนส่ ง เสริ ม และเร่ ง ขยายผลแนวคิ ด การท้ า การเกษตรตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้าและทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาหนดและจัดทากฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิ งพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒ นาต่อ
ยอดอุ ต สาหกรรมอนาคตเพื่ อ เป็ น แหล่ ง การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ ชื่ อ มโยงการผลิ ต กั บ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการผลิ ตและบริ ก ารทั้ งในระดั บ อนุภู มิ ภ าคและในภูมิ ภ าคอาเซี ย นพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลั งงาน
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นต้นส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการ
บริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอานวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ปั ญ ญาและการเรี ย นรู้ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ก ารลงทุ น ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัท
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การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความสาคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กรและกิจการเพื่อสังคม
- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มี
การทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้าง
เสริ ม และฟื้ น ฟู สุ ข ภาพเพื่ อ ป้ อ งกั น หรื อ ชะลอความทุ พ พลภาพและโรคเรื้ อ รั ง ต่ า งๆที่ จ ะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ
2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริ หารจัดการ
การศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา
(3) พั ฒ นาคุ ณ ภาพครู ทั้ ง ระบบตั้ ง แต่ ก ระบวนการผลิ ต สรรหาและการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียนและ
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกาลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตพัฒนาสื่อเพื่อ
การเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
3) การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ ทั้ ง ในด้ า นศู น ย์ ก ลางบริ ก ารสุ ข ภาพ
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่ งเสริมสุ ขภาพ (Wellness Hub)
ศู น ย์ ก ลางยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ(Product Hub) และศู น ย์ ก ลางบริ ก าร
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสาคัญกับมิติสุขภาพใน

๑๕

ทุกนโยบายสาธารณะ(Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุ ก ภาคส่ ว นตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่ มี ต่ อ สุ ข ภาพของ
ประชาชน
4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสั งคมสูง
วัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประ
จาวันสาหรับผู้สูงอายุ
- การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโ อกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อน
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพิ่มผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต
2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิบัตรพื้นฐานและเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย
(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม
(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคกาหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
พัฒ นาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดาเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ
(3) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย(Customized Welfare) ที่คานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมที่ แ ตกต่ า งกั น โดยมี แ นวทางการรั บ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยร่ ว มกั น (Cost
Sharing)
3) การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากรโดยปฏิรูปที่ดิ น เพื่ อ
การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็น
ของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
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และเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้า พ.ศ. ....
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี
มรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น
4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิ ท ธิ ขั้ น
พื้นฐานและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและ
ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นกฎหมายให้ แ ก่ ป ระชาชนรวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง และบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดินเป็นต้น
- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง
1) การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา
2) การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านส่งเสริม
และเร่ ง รั ด การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ข องประเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้าการลงทุนและการบริการโดย
ค านึ ง ถึ ง การเป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Green Logistics) สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด ความ
ร่ ว มมื อ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานและปรั บ ปรุ ง กฎหมายกฎระเบี ย บรวมทั้ ง ปรั บ ลด
กระบวนงานด้านอานวยความสะดวกทางการค้ าขนส่ ง และโลจิส ติ กส์ ให้ มี ค วาม
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง
3) การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้ความสาคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้
นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสาคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติ บโตสีเขียวใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติโดยคานึงถึงขีดจ้ากัดและศักยภาพในการฟื้นตัวปกป้องรักษาทรัพยากรป่า
ไม้โดยสนธิกาลังของทุกภาคส่วนนาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการ
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ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาวอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพอย่ า งยั่ ง ยืน และแบ่ ง ปั นผลประโยชน์ อ ย่า งเป็น ธรรมรวมทั้ ง ผลั ก ดั นแนว
ทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์จัดสรร
ที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้กระจายการถือครองที่ดินจัดทาฐานข้อมูลที่ดินเพื่ อการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากาหนดเพดานการถือ
ครองที่ดินที่เหมาะสมและกาหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ
บริหารจัดการน้าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
สร้ า งศู น ย์ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรน้ า จั ด ตั้ ง องค์ ก รบริ ห ารจั ด การน้ า ในระดั บ พื้ น ที่ เ ช่ น
คณะกรรมการลุ่มน้าและองค์กรผู้ใช้น้าคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งลด
ความขัดแย้ งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวการ
ประมงและวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกาหนดปริมาณที่เหมาะสมในการ
นาแร่มาใช้ประโยชน์คานึงถึงความจาเป็นและมูลค่าในอนาคตบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชน
2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียน
วั ส ดุ ที่ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพขั บเคลื่ อ นสู่ Zero Waste Society ผ่ า นมาตรการ
ต่างๆเช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนีย มเพื่อสิ่ งแวดล้ อมการศึก ษาเพื่ อ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น
3) การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสี เขียวเพื่อยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณ
ค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริม
การท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยเพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
4) การจั ด การมลพิ ษ และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ยการเร่ ง รั ด การ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและ
บริโภคเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล้าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่ สุ ด เร่ ง ก าจั ด ขยะมู ล ฝอยตกค้ า งสะสมในสถานที่ ก าจัด ในพื้ น ที่ วิก ฤตสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชน
และการบังคับใช้กฎหมาย
5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัด
ทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหา
แนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่ งข้าม
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พรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
6) การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศและการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ลดความเสี่ ย งด้ า นภั ย พิ บั ติ เ พิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่ม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตื อ นภัย
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสาคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมือง
และพื้นที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริ มการ
ลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและ
การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งรวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบการจั ด การภั ย พิ บั ติ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก
สุโขทัย อุตรดิตถ์)
วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน”
พันธกิจ
๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สร้างสรรค์
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริหาร เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น
เป้าประสงค์
๑. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน
๒. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพื่อใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง และ
ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้าน
๓. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย - ลาว
๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ

๑๙

๕. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
๑. จานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
๒. จานวนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น
๓.จานวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E - W- E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
๕. จานวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น
๗. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๘. รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
๙. จานวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
๑๐. จานวนหมูบ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๑๑. จานวนหมูบ้าน / ชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
๑๒. จานวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
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. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการอย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน
“จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน”

๒๐

ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
๑. เกษตร: การพัฒนาปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง
๒. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
๓. การค้า การลงทุน: ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว EWEC และรองรับการเข้าสู่ AEC
๔. อุตสาหกรรม: ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน
เป้าประสงค์รวม
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง และดารงชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงชองคน
และ ชุมชนอย่างทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลิตภาพการเกษตร
๒. เพื่อสร้างมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปปลอดภัย
๓. เพื่อส่งเสริมรายได้และลดภาระหนี้เกษตรกร
๔. เพิ่มรานได้จากการท่องเที่ยวและเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยว
๕. การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ทางการท่ อ งเที่ ย วผ่ า นกิ จ กรรมและการจ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝากที่ระลึก
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. ประชาชนสามรถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
๙. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
๑๐. เพื่อเพิ่มความอุดสมบูรณ์ชองฐานทรัพยากรป่าไม้
๑๑. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๑๒. สร้างความมั่นคงทางพลังงานผ่านการใช้พลังงานทดแทน หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
๑๓. การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ
๑๔. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
๑๕. มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพิ่มสูงขึ้น

๒๑

๑๖. เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๑๗. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์
“ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยว
และแหล่งน้า ล้าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ”
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ตัวชี้วัด
มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80
กลยุทธ์
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุง รักษา ถนน สะพาน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้า
- การพัฒนาระบบจราจร
- การพัฒนาแหล่งน้า ระบบประปา ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน
กลยุทธ์
- เพิม่ ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
- การพัฒนาเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมด้านการศึกษาอื่นๆ
- ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
เป้าประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน
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กลยุทธ์

- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ
- ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กลยุทธ์
- สนับสนุนเงินทุนสาหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคม
ตัวชี้วัด
ประชาชนในพื้นที่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กลยุทธ์
- สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ เพิ่มพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
กลยุทธ์
- ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
เป้าประสงค์ การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10
กลยุทธ์
- พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน
- พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตร
เป้าประสงค์ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ
ตัวชี้วัด
ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
กลยุทธ์
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
จุดแข็ง (Strength = S)
๑. เป็นตาบลที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด เช่น ข้าวโพด, ยางพารา, มะขามหวาน, ข้าว ฯลฯ
๒. มีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีชื่อเสียง (วัดซับตะเคียน "พระอธิการวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม" หรือหลวงปู่ขุ้ย)
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๓. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ถ้าหอม น้าตกซับตะเคียน น้าตกวังยายดง ฯลฯ
๔. มีการบริการอินเตอร์เน็ตตาบล และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
๕. ประชาชนและผู้นาชุมชนในระดับหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการติดต่อประสานงาน
จุดอ่อน (Weakness = W )
๑. เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งที่มีระยะเวลานาน และการเกิดอุทกภัย
๒. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร ไม่เพียงพอ
๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
๔. พื้นที่ของตาบลอยู่ห่างจากตัวอาเภอหนองไผ่และมีพื้นที่กว้างแต่ประชากรอยู่อย่างกระจัดกระจาย
ทาให้การพัฒนาไม่ทั่วถึง และล่าช้า
๕. การคมนาคมภายในหลายหมู่บ้านไม่สะดวก
๖. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
๗. ประชาชนไม่สามารถแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุนได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นใบ ภบท. 5
โอกาส (Opportunity = O)
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอาเภอหนองไผ่-ตาบลท่าด้วง
๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ
๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกษตร เช่น ส่งเสริมการปลูกยางพารา ฯลฯ
๔. มีงบประมาณและรายได้ที่เอื้อต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๕. ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
อุปสรรค (Threat = T)
๑. การพัฒนาของภาครัฐไม่ทั่วถึง และเป็นไปด้วยความล่าช้า
๒. การสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าการเกษตรไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แหล่งกักเก็บน้าสาหรับการเกษตรเมื่อเทียบกับพื้นที่ทาการเกษตรแล้วยังมีน้อย ปริมาณน้ามักจะ
ขาดแคลน
๕. การช่ว ยเหลื อด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแปลงสิ นทรัพย์เป็นทุน
เป็นไปด้วยความล่าช้า
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ถนนในหมู่บ้านชารุดเสียหาย
- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง
2. ปัญหาขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
- คูคลองหลายสายตื้นเขิน
- น้าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค
3. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร
- ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่

ยุทธศาสตร์

ด้าน

แผนงาน

หน่วยงาน
หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
กองช่าง
กองคลัง

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

บริการสังคมและ
ชุมชน

1.เคหะและชุมชน

2. การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

บริการสังคมและ
ชุมชน

สานักปลัด

กองคลัง

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

บริการสังคมและ
ชุมชน

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

สานักปลัด

กองคลัง

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

บริการสังคมและ
ชุมชน

1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สานักปลัด

กองคลัง

5. การพัฒนาด้านสังคม

บริการสังคมและ
ชุมชน

สานักปลัด

กองคลัง

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
7. การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

บริการสังคมและ
ชุมชน

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

สานักปลัด

กองคลัง

บริหารทั่วไป

1.บริหารงานทั่วไป
2.เคหะและชุมชน

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง

8. การพัฒนาด้านการเกษตร

บริการสังคมและ
ชุมชน

1.การเกษตร
2.เคหะและชุมชน

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2 แผนงานการศึกษา
2.3 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

2
2

85,000
85,000

35
35

4,640,000
4,640,000

-

-

-

-

37
37

4,725,000
4,725,000

-

-

3
-

173,000
-

3
1

1,393,418
70,000

3
1

1,393,418
70,000

3
1

1,393,418
70,000

12
3

4,353,254
210,000

-

-

3

173,000

4

1,463,418

4

1,463,418

4

1,463,418

15

4,563,254

-

-

-

-

2
2

82,000
82,000

2
2

82,000
82,000

2
2

82,000
82,000

6
6

246,000
246,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน
สังคม
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
5.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
5.4 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36,000

-

-

-

-

3

36,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

36,000

-

-

-

-

3

36,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๒๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้าน
การเกษตร
8.1 แผนงานการเกษตร
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ปี 2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2563
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2564
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2565
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน
งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

-

-

-

-

2
2

265,000
265,000

-

-

-

-

2
2

265,000
265,000

-

-

5

258,000

3
3
49

100,000
100,000
6,586,418

2
2
8

50,000
50,000
1,595,418

2
2
8

50,000
50,000
1,595,418

7
7
70

200,000
200,000
10,035,254

๒๘
แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วังขอน หมู่ที่ 1 บ้านปาง
ยาง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ไร่ผู้ช่วยสมคิด หมู่ที่ 1
บ้านปางยาง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

3 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. สายวัดป่า
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง

เพื่อก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
คสล.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว
80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว
68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง
2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(KPI)
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

200,000

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

135,000

-

-

จานวน
ท่อ
เหลี่ยม
คสล.

ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้า
ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๒๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

4 โครงการจ้างเหมาวางท่อ
ระบายน้า พร้อมปรับพื้น
ทาง หมู่ที่ 1 บ้านปาง
ยาง

วัตถุประสงค์
เพื่อวางท่อระบายน้า
พร้อมปรับพื้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด
0.80 ยาว 1.00 เมตร จานวน 2
จุดๆละ 7 ท่อน จุดที่ 1 สายวัดป่า
จุดที่ 2 สายวัดป่า รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด
5 โครงการจ้างเหมาปรับ
เพื่อปรับเกลีย่ แต่งถนนดิน ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม หมู่ เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร เมตร ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่
ที่ 1 บ้านปางยาง
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
6 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประชาชนใช้ในการสัญจร ยาว 80.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
ซับดินสอ หมู่ที่ 2 บ้าน
ไปมา
กว่า 320.00 ตารางเมตร
ซับชมพู่
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(KPI)
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

60,000

-

-

จานวน
ท่อ
ระบาย
น้า

ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้า
ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลฯ

กองช่าง

-

-

30,000

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

กองช่าง

-

-

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

200,000

๓๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายทองใบ หมู่ที่ 2
บ้านซับชมพู่

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

8 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
บ้านซับชมพู่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา

9 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. บริเวณไร่
นายจันชัย หมู่ที่ 2 บ้าน
ซับชมพู่

เพื่อก่อสร้างท่อเหลีย่ ม
คสล.

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว
120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร
หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อยกว่า 900
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง
กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง
2.10 เมตร ยาว 6.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
(KPI)
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

70,000

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการสัญจร
ไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่
ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการสัญจร
ไปมาได้ดี

กองช่าง

-

-

135,000

-

-

จานวน
ท่อ
เหลี่ยม
คสล.

ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้า
ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

๓๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

10 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คสล.ให้ประชาชนใช้
ไทรงาม หมู่ที่ 3 บ้านไทร ในการสัญจรไปมา
งาม
11 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม
สายโปร่งเจริญ หมู่ที่ 3
บ้านไทรงาม

เพื่อปรับเกลีย่ แต่ง
ถนนดินเดิม ให้
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาเพื่อการ
เกษตรกรรม
12 โครงการปรับปรุงลาน
เพื่อปรับปรุงลานตาก
ตากพืชผลทางการเกษตร พืชผลการเกษตร
ประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
บ้านไทรงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว
64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 11.00 เมตร
ยาว 20.00 เมตร หนา 0.12
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

200,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน คสล.
ใช้ในการสัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

30,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนนดินเดิม
ใช้สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลการเกษตร

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

ลานตาก ประชาชนมีลานตาก
พืชผล
พืชผลการเกษตรไว้ใช้
การเกษตร ตากผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง

๓๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13 โครงการจ้างเหมาวางท่อ เพื่อวางท่อระบายน้า
ระบายน้า คสล. พร้อม
พร้อมปรับพื้นทาง
ปรับพื้นทาง หมู่ที่ 3 บ้าน
ไทรงาม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด
0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร
จานวน 6 ท่อน บริเวณไร่ตานี
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
14 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ให้ประชาชนใช้ในการ 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
เฉลียงทอง หมู่ที่ 4 บ้าน สัญจรไปมา
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
เฉลียงทอง
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
15 โครงการก่อสร้างระบบ
เพื่อก่อสร้างระบบหอถัง ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว
หอถังสูงประปาพร้อม
สูงประปาพร้อมขยาย
3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร วาง
ขยายท่อประปาแก้ปญ
ั หา ท่อประปาให้ประชาชน ท่อ พีวีซี ขนาด 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ
ภัยแล้ง หมู่ที่ 4 บ้าน
มีน้าเพื่อการอุปโภค
13.5 ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.50
เฉลียงทอง
บริโภค
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้า
ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ
ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

ประชาชนมีน้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

30,000

-

-

จานวน
ท่อ
ระบาย
น้า

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

-

-

480,000

-

-

หอถังสูง
ประปา,
ท่อ
ประปา

กองช่าง

๓๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

16 โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้า คสล. บริเวณคลอง
เฉลียงทอง หมู่ที่ 4 บ้าน
เฉลียงทอง
17 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม
สายสานักตาเสือ หมู่ที่ 4
บ้านเฉลียงทอง
18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 5
บ้านโป่งสะทอน

วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างผนังกั้นน้า
คสล. เพื่อป้องกันน้ากัด
เซาะ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง
1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร
ยาว 16.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด
เพื่อปรับเกลีย่ แต่งถนนดิน ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00
เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร เมตร ยาว 6,000 เมตร พื้นที่ไม่
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้ ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ประชาชนใช้ในการสัญจร ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
ไปมา
กว่า 160.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

130,000

-

-

-

-

50,000

-

-

-

-

100,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

ผนังกั้น ประชาชนไม่ได้รับ
น้า คสล. ผลกระทบจากน้า
ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ
พื้นที่ผิว ประชาชนมีถนนดิน
จราจร
เดิมใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

กองช่าง

พื้นที่ผิว
จราจร

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๓๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ศาลา หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะ
ทอน

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
โป่งหว้า หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง
สะทอน

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

21 โครงการขยายท่อประปา
หมู่บ้านแก้ปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน

เพื่อขยายประปาให้
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 40.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 160.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 170.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน วางท่อประปาชั้น
คุณภาพ 13.5 ขนาด 2 นิ้ว ยาว
900 เมตร ลึก 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

ท่อ
ประปา
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

๓๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22 โครงการจ้างเหมาปรับ
เพื่อปรับเกลีย่ แต่งถนนดิน
เกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม สาย เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร
โป่งสะทอน-ตีนจ้า หมู่ที่ ไปมาเพือ่ การเกษตรกรรม
5 บ้านโป่งสะทอน
23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
แยกศาลา หมู่ที่ 5 บ้าน
โป่งสะทอน

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ในการสัญจร
ไปมา

24 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ให้
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประชาชนใช้ในการสัญจร
บึงหวาย หมู่ที่ 6 บ้านสัน ไปมา
เจริญ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 7,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 170.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร
ยาว 68.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 170.00 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

๓๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25 โครงการวางท่อระบายน้า เพื่อวางท่อระบายน้า
คสล. พร้อมปรับพื้นทาง พร้อมปรับพื้นทาง
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ

26 โครงการปรับปรุงเปลี่ยน
ท่อประปาหมู่บ้าน
แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่ 6
บ้านสันเจริญ

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
ประปาหมู่บ้าน ให้
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร
จานวน 5 จุดๆละ 7 ท่อน จุดที่ 1
บริเวณบ้าน นายสมพงษ์ สุวรรณ
ชาติ จานวน 2 จุด จุดที่ 2 ไร่สมใจ
นึก จุดที่ 3 บริเวณบ้าน นายทองมา
โสประดิษฐ์ จุดที่ 4 บริเวณบ้าน
นายแทน วิจิตรปัญญา รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน วางท่อประปาชั้น
คุณภาพ 13.5 ขนาด 3 นิ้ว ยาว
2,400 เมตร ลึก 0.60 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

110,000

-

-

จานวน ประชาชนไม่ได้รับ
ท่อ
ผลกระทบจากน้า
ระบายน้า ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ

กองช่าง

-

-

360,000

-

-

ท่อ
ประปา

กองช่าง

ประชาชนมีน้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

๓๗

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

27 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ห้วยตลาด หมู่ที่ 7 บ้าน
ห้วยตลาด

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

28 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
บ้านห้วยตลาด

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา

29 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม สาย
เขามัน - สายซับอีเต้ หมู่
ที่ 7 บ้านห้วยตลาด

เพื่อปรับเกลีย่ แต่งถนน
ดินเดิม ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว
64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร
ยาว 2,250 เมตร หนา 0.10
เมตร หรือลงวัสดุคัดเลือกไม่น้อย
กว่า 900 ลูกบาศก์เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 7,000 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

200,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี

กองช่าง

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

กองช่าง

๓๘

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

30 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้าเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง หมู่ที่
7 บ้านห้วยตลาด
31 โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายน้าพร้อมปรับ
พื้นทาง หมู่ที่ 7 บ้าน
ห้วยตลาด

วัตถุประสงค์
เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมติดตั้งระบบสูบน้า
เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้
ประชาชนมีน้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค
เพื่อวางท่อระบายน้า
พร้อมปรับพื้นทาง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4
นิ้ว ลึก 60.00 เมตร หรือสามารถให้
น้าไม่น้อยกว่า 6,000 ลบ.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้าง
ของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน วางท่อระบายน้า คสล.
ขนาด 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร
จานวน 6 จุดๆละ 6 ท่อน จุดที่ 1
บริเวณข้างโรงเรียน จานวน 2 จุด
จุดที่ 2 บริเวณซอยเขามันจานวน 4
จุด รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

150,000

-

-

บ่อ
บาดาล

-

-

130,000

-

-

จานวน ประชาชนไม่ได้รับ
ท่อ
ผลกระทบจากน้า
ระบายน้า ท่วมและสะดวกใน
การสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ

ประชาชนมีน้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๓๙

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

32 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา

33 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางลงฝายน้าล้นหลังวัด
ท่าด้วง หมู่ที่ 8 บ้านท่า
ด้วง
34 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม
สายสถาบันการเงิน หมู่ที่
8 บ้านท่าด้วง

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
ให้ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา
เพื่อปรับเกลีย่ แต่งถนน
ดินเดิม ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว
32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตาราง
เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว
82.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
205.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
9,000 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ อบต.
ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

100,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

120,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนน
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

-

30,000

-

-

พื้นที่ผิว
จราจร

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผล
การเกษตร

กองช่าง

๔๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

35 โครงการก่อสร้างถนนน้า
ล้นผ่าน คสล. บริเวณคลอง
หลังสถาบันการเงินท่าด้วง
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง

เพื่อก่อสร้างถนนน้าล้น
ล้นผ่าน คสล. ให้
ประชาชนใช้สัญจรไป
มาเพือ่ การเกษตรกรรม

36

โครงการเรียงหินใหญ่
ป้องกันน้ากัดเซาะท่อ
เหลี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านซับ
ชมพู่

เพื่อเรียงหินใหญ่
ป้องกันน้ากัดเซาะท่อ
เหลี่ยม

37

โครงการจ้างเหมาติดตั้ง
ระบบเครื่องสูบน้าแบบปั๊ม
ซับเมิ้สแก้ไชปัญหาภัยแล้ง
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่

เพื่อจ้างเหมาติดตั้ง
เครื่องสูบน้าแบบ
ซัมเมิ้ส ให้ประชาชนมี
น้าเพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

รวม

37 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร
ยาว 18.00 เมตร สูง 1.20
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง
กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร
สูง 3.00 เมตร ยาว 8.00
เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วง
กาหนด
ปริมาณงาน ปั๊มสูบน้า ขนาด 3
แรงม้า สูบน้าได้ไม่น้อยกว่า
6,000 ลิตรต่อชั่วโมง ที่ความ
ลึก 60.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ
อบต.ท่าด้วง กาหนด

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕64 ๒๕65
(บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

-

-

290,000

-

-

ถนนน้าล้น
ประชาชนมีถนนน้าล้นล้น
ล้นผ่าน คสล. ผ่าน คสล. ใช้สัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร

กองช่าง

-

45,000

-

-

-

แนวหินใหญ่
บริเวณท่อ
เหลี่ยม

ประชาชนไม่ได้รับ
ผลกระทบจากน้าท่วมและ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และขนส่งพืชผลฯ

กองช่าง

-

40,000

-

-

-

เครื่องสูบน้า
แบบซัมเมิ้ส

ประชาชนมีน้าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค

กองช่าง

0

85,000

4,640,000

0

0

๔๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาเป็น
ค่าจัดการเรียนการสอน(ราย
หัว) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่าด้วง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียน จานวน ๕
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง
โครงการพัฒนาปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบฯ โรงเรียน
ท่าด้วงพิทยาคม

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว)ของศพด.
บ้านท่าด้วง
เพื่อจัดหาอาหารเสริม
(นม) ให้กับโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2

3

รวม

3 โครงการ

เพื่ออุดหนุนพัฒนา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
ฯ โรงเรียนท่าด้วงพิทยา
คมที่ชารุดให้สามารถใช้
งานได้ดีดังเดิม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

จานวน 55 คน คนละ
1,700.-

-

93,000

93,000

93,000

93,000

เด็กนักเรียน จานวน
560 คน และเด็กศพด.
บ้านท่าด้วง จานวน 55
คน รวมทั้งสิ้น ๖15 คน
จานวน 1 ครั้ง/ปี

-

-

0

ตัวชี้วัด
(KPI)
จานวนเด็ก
เล็ก

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการา
จัดการเรียนการาสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
มีพัฒนาการสมวัย
1,250,418 1,250,418 1,250,418 อาหารเสริม
เด็กเล็กศพด.บ้านท่า
ด้วง มีสุขภาพร่างกาย
(นม)
แข็งแรงสมบูรณ์
เสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กนักเรียนได้มี
80,000 50,000
50,000
50,000 จานวนการ
อุดหนุนปรับปรุง อาคารเรียนและ
ซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบฯที่ดี
เรียนและอาคาร
และปลอดภัย ใช้ใน
ประกอบฯ
การจัดการเรียนการ
สอน
๑๗๓,๐๐๐ ๑,๓๙๓,๔๑๘ ๑,๓๙๓,๔๑๘ ๑,๓๙๓,๔๑๘

สานักปลัด

สานักปลัด

สานักปลัด

๔๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์
(สภาวัฒนธรรมตาบล
ท่าด้วง)

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
ท่าด้วงในการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ เป็นการส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย

รวม

1 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จานวน ๑ ครั้ง/ปี

งบประมาณและที่ผ่านมา

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

-

-

70,000

70,000

70,000

0

0

70,000

70,000

70,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

จานวน ประชาชนมีส่วนร่วม
ประชาชน ในการส่งเสริมและ
ผู้เข้าร่วม อนุรักษ์ประเพณีไทย

สานักปลัด

๔๓

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
3.1 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสารวจข้อมูลสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ ตามโครงการ
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

2

โครงการจัดซื้อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
2 โครงการ

เพื่อสารวจข้อมูล
สัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ฯ
เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
เพื่อจัดซื้อวัคซีน
สาหรับใช้ฉีดสุนัข
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด
(KPI)

หน่วยงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ รับผิดชอบ
หลัก

๒๕61
(บาท)

๒๕๖2
(บาท)

๒๕๖3
(บาท)

๒๕64
(บาท)

๒๕65
(บาท)

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

-

-

๑2,๐๐๐

๑2,๐๐๐

๑2,๐๐๐

จานวนสัตว์ สัตว์ได้รับการฉีด
ที่ได้รับการ วัคซีน ประชาชนไม่
สารวจและ เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ขึ้นทะเบียน

สานักปลัด

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

-

-

70,๐๐๐

70,๐๐๐

70,000

จานวนสุนัข ประชาชนไม่เป็นโรค
ที่ได้รับการ พิษสุนัขบ้า
ฉีดวัคซีน

สานักปลัด

0

0

82,000

82,000

82,000

๔๔

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสังคม
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ การทามะขามแช่
อิ่ม
โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพ การจัดดอกไม้

เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การทามะขามแช่อิ่มแก่
ประชาชน
เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
การจัดดอกไม้แก่ประชาชน

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๒๕61
(บาท)
-

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

-

-

โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
อาชีพการทาปลาร้าสับ/ การทาปลาร้าสับ/การทา
การทาน้าพริกเผา
น้าพริกเผาแก่ประชาชน
รวม
3 โครงการ

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

0

2
3

๒๕๖2 ๒๕๖3
(บาท) (บาท)
12,000

๒๕64
(บาท)
-

๒๕65
(บาท)
-

12,000

-

-

-

12,000

-

-

0

36,000

0

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ประชาชนที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
ประชาชนที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนนาความรูจ้ าก
การฝึกอบรมไปต่อยอด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนนาความรูจ้ าก
การฝึกอบรมไปต่อยอด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนนาความรูจ้ าก
การฝึกอบรมไปต่อยอด
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก
สานักปลัด
สานักปลัด
สานักปลัด

๔๕

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
7.2 แผนงานเคหะชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขยายห้องพัสดุและ
ห้องครัว อบต.ท่าด้วง หมู่ที่ 6
บ้านสันเจริญ

เพื่อขยายห้องพัสดุและ
ห้องครัว อบต.ท่าด้วง

2

โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ของเอนกประสงค์พร้อม
ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง อบต.
ท่าด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสันเจริญ

เพื่อก่อสร้างอาคารเก็บ
ของเอนกประสงค์พร้อม
ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง
อบต.ท่าด้วง

รวม

2 โครงการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ปริมาณงาน กว้าง 3.00
เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง
3.00 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ
อบต.ท่าด้วง กาหนด
ปริมาณงาน กว้าง 4.50
เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง
3.50 เมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนก่อสร้างของ
อบต.ท่าด้วง กาหนด

๒๕61
(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕64
(บาท)
(บาท)
(บาท)
140,000
-

๒๕65
(บาท)
-

-

-

125,000

-

-

0

0

265,000

0

0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ห้องพัสดุและ
ห้องครัว

มีสถานที่สาหรับให้
เก็บวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ ของทาง
ราชการ

อาคารเก็บ
ของ
เอนกประสงค์,
ประตูหน้าต่าง
อบต.ท่าด้วง

มีสถานที่สาหรับให้
เก็บวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ ของทาง
ราชการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
กองช่าง

กองช่าง

๔๖

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตร
8.1 แผนงานการเกษตร
ที่
๑

2

3

รวม

โครงการ
โครงการฝึกอบรมด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีการเกษตรผลิต
ขยายเชื้อบีที สาหรับหนอน
กระทู้ข้าวโพด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเข้าร่วมงานวันมะม่วง
และของดี อาเภอหนองไผ่
โครงการจัดงานวันมะม่วงและ
ของดี อาเภอหนองไผ่

3 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕64
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
-

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรในการป้องกัน
และกาจัดศัตรูพืช
(หนอนกระทู้ข้าวโพด)

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

๒๕61
(บาท)
-

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดี อาเภอ
หนองไผ่
เพื่ออุดหนุนงานวัน
มะม่วงและของดีอาเภอ
หนองไผ่ฯ

จานวน ๑ ครั้ง / ปี

-

-

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

จานวน ๑ ครั้ง/ปี

-

-

20,๐๐๐

2๐,๐๐๐

0

0

100,000

50,000

๒๕65
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จานวน
เกษตรกรนาความรู้
ผู้เข้าร่วมอบรม ด้านการเกษตรมาปรับ
ใช้ในการทาการเกษตร

30,๐๐๐ ความรู้ความ
เข้าใจของผู้
เกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ
2๐,๐๐๐ จานวนการ
อุดหนุนงานวัน
มะม่วงและ
ของดีอาเภอ
หนองไผ่ฯ
50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก
สานักปลัด

เกษตรกรนาความรู้
สานักปลัด
ด้านการเกษตรต่างๆ
นามาปรับใช้ในการทา
การเกษตร
ประชาชนมีส่วนร่วมใน สานักปลัด
การจัดงานวันมะม่วง
และ ของดี อาเภอ
หนองไผ่

๔๗
แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

2 เคหะและชุมชน

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

3 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4 การรักษาความสงบ
ภายใน
5 การรักษาความสงบ
ภายใน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕64
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕61
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕65
(บาท)

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีฯ จานวน 1 ซุ้ม ๆ ละ
10๐,๐๐๐ บาท
จัดซื้อไฟกระพริบแบบโซล่าเซลล์ จานวน
๒ ชุด ๆ ละ 2๕,๐๐๐ บาท

-

-

๑๐๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

-

-

๕๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกาลังกายกลางแจ้ง
จานวน 5 รายการ

-

-

๒๐๐,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

จัดซื้อชุดออกซิเจนหายใจ (AMERWAY)
จานวน 1 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท

-

-

๗,๕๐๐

-

-

สานักปลัด

จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ขนาด
10 ปอนด์) จานวน 4 ถัง ๆ ละ 1,500
บาท

-

-

๖,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

๔๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

6 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

7 บริหารงานทั่วไป

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สานักงาน

รวม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
๒๕๖2
๒๕๖3
๒๕64
(บาท)
(บาท)
(บาท)

๒๕61
(บาท)

จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
(ขนาด 4 ฟุต) จานวน 2 ชุด ๆ ละ
6,500 บาท
จัดซื้อโต๊ะทางานเหล็กพร้อมกระจก
(ขนาด 4 ฟุต) จานวน 3 ชุด ๆ ละ
6,500 บาท
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

๒๕65
(บาท)

-

-

๑๓,๐๐๐

-

-

สานักปลัด

-

-

๑๙,๕๐๐

-

-

กองคลัง

-

๓๙๖,๐๐๐

-

-

๔๙

ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม
และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดาเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว
5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด

๕๐

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
แบบที่ 1 การกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ 2 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)
(2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม
โดยได้ มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจ ซึ่ ง การประเมิ น ความพึ ง พอใจทาให้ ท ราบถึ ง ผลเชิ ง คุ ณ ภาพในการ
ดาเนินงานของ อบต.ในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของ อบต.
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
1. เกิ ด การพั ฒ นาพั ฒ นาที่ ล่ า ช้า เพราะการด าเนิ น งานต่า งๆ ขององค์ ก รปกครองส่ ว นต้ อ งผ่ าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
2. ประชาชนอาจเกิ ด ความเบื่ อ หน่ า ยกั บ กระบวนการจั ด ท าแผนที่ มี ค วามยุ่ ง ยากมากขึ้ น และ
ประชาชนมองว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจากัดของระเบียบกฎหมายที่ทาได้ยากและบาง
เรื่องอาจทาไม่ได้
4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีมาก ไม่สามารถดาเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
1) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน
2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานะทางการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี
3) ควรเร่งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดาเนินการให้ทันตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด

๕๑

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยจะทาการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ประเด็นการประเมิน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น
10. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น
11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่

มีการ
ดาเนินงาน

ไม่มีการ
ดาเนินงาน
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในภาพรวม
คาชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าด้วงในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี ( ) 20-30 ปี
( ) 31-40 ปี
( ) 41-50 ปี
( ) 51-60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3.การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่น ๆ..............................
4.อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียน นักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่น ๆ ระบุ...................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีจานวน 8 ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด
3.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความ
เป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
ของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา
ของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของ
อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการ
ประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ
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ที่
5
6
7
8
9

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….
3.1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
สาธารณสุข อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง
(เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………....

๕๕

3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง
(เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
สังคม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียง
ช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๕๖

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมิน
ตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่ว นตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหารอยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็น
จริง (เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

๕๗

ที่
5
6
7
8
9

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง
(เพียงช่องเดียว)
ที่

ประเด็น

พอใจ
มาก

พอใจ

ไม่
พอใจ

1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาของ อบต.
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต.
3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
ของ อบต.
4 มีรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5 ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ
6 การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7 ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8 ประโยชน์ทปี่ ระชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

ข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะนาไปปรับปรุงการบริหารงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าด้วง
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