
  

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  
เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6–๒๕70)  

............................................................. 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น    

( พ.ศ.2566 - 2570) ให้ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถ
บูรณาการ แผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๖- 25๗๐) โดยให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566  - 2570) เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบ จากการประชุม  ครั้งที่ 5/2564 เมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564 และมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.๒๕64 ไดเ้ห็นชอบแล้ว นั้น 

   อาศัยอ านาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับที่ 3 
พ.ศ.2561  จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6 –  ๒๕70) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 –  ๒๕70 ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   27   กันยายน  พ.ศ.2564 

 

(นายอดุลย์  ปริญญาศรีเศวต) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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ค ำน ำ 

              ด้วยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา 
ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงจึงได้จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
พร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงที่มี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่โดยสังเขปต ำบลท่ำด้วง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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๑.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๖ 
  บ้ำนสันเจริญต ำบลท่ำด้วง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีระยะห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอหนองไผ่ 
  ประมำณ ๓๖ กิโลเมตร   

  มีเขตพ้ืนที่ติดต่อกับต ำบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลบ่อไทย อ ำเภอหนองไผ่ 
   ทิศใต้  ติดต่อกับต ำบลสระแก้ว อ ำเภอบึงสำมพัน 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ ำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลวังท่ำดี ท่ำแดง เพชรละคร อ ำเภอหนองไผ่ 
  
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ ๑๖๔.๒๖ ตำรำงกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่
ป่ำไม้ ๖๒ ตำรำงกิโลเมตร เป็นภูเขำล้อมรอบ 90% มีที่รำบหุบเขำ 10% คลองธรรมชำติ 1 สำย  พ้ื น ที่
ทั่วไปเป็นเนินเขำสลับที่รำบเป็นส่วนน้อย  

 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนำว และฤดูฝน 
  
  
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง 

  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตท่ำด้วงมี 8 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1 บ้ำนปำงยำง ผู้ใหญ่บ้ำน นำยนรินทร์  บุญปัน 
   หมู่ที่ 2 บ้ำนซับชมพู่  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสุรินทร์  โสขุมำ 
   หมู่ที่ 3 บ้ำนไทรงำม  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเสนำะ  หำญกล้ำ 
   หมู่ที่ 4 บ้ำนเฉลียงทอง  ก ำนันต ำบลท่ำด้วง  นำงเฉลิมศรี  นำรำศรี 
   หมู่ที่ 5 บ้ำนโป่งสะทอน  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยทศพล  วิโรจน์นพรัตน์ 
   หมู่ที่ 6 บ้ำนสันเจริญ  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยด ำรงค์เกียรติ  วิโรจน์นพรัตน์ 
   หมู่ที่ 7 บ้ำนห้วยตลำด  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยบรรจบ  สู่ประเทศ 
   หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำด้วง  ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสุธน  พ่วงมำ 
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  2.2 การเลือกตั้ง 

  ใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้งส ำหรับสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใช้เขตต ำบลเป็น
เขตเลือกตั้งส ำหรับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ดังนี้ 
  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  8  เขต 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล        1  เขต 

 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
   

 ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

หมู่ที่ 1 ปำงยำง 486 451 937 344 

หมู่ที่ 2 ซับชมภู่ 216 219 435 166 

หมู่ที่ 3 ไทรงำม 345 345 690 280 

หมู่ที่ 4 เฉลียงทอง 193 183 376 129 

หมู่ที่ 5 โป่งสะทอน 233 218 451 147 

หมู่ที่ 6 สันเจริญ 551 531 1,082 353 

หมู่ที่ 7 ห้วยตลำด 297 271 568 198 

หมู่ที่ 8 ท่ำด้วง 609 621 1,230 446 

รวม 2,930 2,839 5,769 2,063 

 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

แยกตามอายุ ชาย หญิง 
จ ำนวนประชำกรเยำวชน (อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี) 651 632 
จ ำนวนประชำกร (อำยุ 18-60 ปี) 1,909 1,795 
จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ (อำยุมำกกว่ำ 60 ปี) 366 412 

รวม 2,926 2,839 
 
 
 
 



 ๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา 

  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก   จ ำนวน  ๑ แห่ง ได้แก่   
   (๑)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนท่ำด้วง 

   - โรงเรียนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน  ๕  แห่ง ได้แก่  
   (๑) โรงเรียนบ้ำนท่ำด้วง 
   (๒) โรงเรียนบ้ำนห้วยตลำด 
   (๓) โรงเรียนบ้ำนปำงยำง 
   (๔) โรงเรียนบ้ำนสันเจริญโป่งสะทอน 
   (๕) โรงเรียนบ้ำนเฉลียงทอง 

- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ  จ ำนวน  ๑ แห่ง ได้แก่ 
   (๑) โรงเรียนท่ำด้วง พิทยำคม 

  - ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน  จ ำนวน  ๒      แห่ง 
 

  4.2 สาธารณสุข 

  (๑)   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำด้วง  จ ำนวน   ๑ แห่ง 

  (2)   อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จ ำนวน 102 คน 
  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

  5.1.1 ถนนเชื่อมระหว่ำงต ำบล/อ ำเภอ มี ๒ เส้นทำง ได้แก่  
   (1) เส้นทำงท่ี ๑ จำกอ ำเภอหนองไผ่ ถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วงระยะทำง  
                   ๓๖  กิโลเมตร  เป็นถนนลำดยำง  ๓๖ กิโลเมตร   
   (2) เส้นทำงท่ี๒ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว อ ำเภอบึงสำมพัน ถึงองค์กำร 
                   บริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง ระยะทำง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลำดยำง 4  กม. ถนนลูกรัง 5  กม. 
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5.1.2 ถนนเชื่อมระหว่ำงหมู่บ้ำน  

ชื่อถนน 
ระยะทำง 

(กม.) 
ชนิดของถนน 

(ลูกรัง ลำดยำง) 
สภำพกำรใช้ 

    ถนนสำยปำงยำง หมู่ ๑  ถึง อบต. 
     
    ถนนสำยซับชมพู่ หมู่ ๒ ถึง อบต.  
        
    ถนนสำยไทรงำม หมู่ ๔ ถึง อบต. 
 
    ถนนสำยเฉลียงทอง หมู่ ๔ ถึง อบต. 
 
    ถนนสำยโป่งสะทอน หมู่ ๕ ถึง อบต. 
 
    ถนนสำยห้วยตลำด หมู่ ๗ ถึง อบต. 
 
    ถนนสำยท่ำด้วง  หมู่ ๘ ถึง อบต. 
 
 **(ถนนสำยสันเจริญหมู่ ๖ ที่ตั้ง อบต.) 

๑๒ 
 

๘ 
 

๔ 
 

๑๑ 
 

๖ 
 

๑๐ 
 

๔ 

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

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 
 

ใช้ทุกฤดูกำล 

 

  
 

5.2 การไฟฟ้า 

  มีไฟฟ้ำใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้ำน  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตจ่ำยไฟฟ้ำและไม่มีไฟฟ้ำใช้  
จ ำนวน ประมำณ   ๓๐  ครัวเรือน 

  

5.3 การประปา 

  ระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน  ๘  แห่ง  มีใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้ำน   
แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขต จ่ำยน้ ำประปำ จ ำนวนประมำณ   40  ครัวเรือน 

   

5.4 โทรศัพท์ 

  (๑)  เสำรับส่งสัญญำณโทรศัพท์เอกชน  จ ำนวน     5    แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 

ประชำชน  ประกอบอำชีพ ดังนี้ 
   อำชีพเกษตรกร   ประมำณ ๗๐% (ปลูกข้ำวโพด , ยำงพำรำ , มะขำมหวำน ฯลฯ)   
  อำชีพรับจ้ำง   ประมำณ ๒๐% 
  อำชีพค้ำขำยและอ่ืนๆ  ประมำณ ๑๐% 

  6.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 

  - ปั้มน้ ำมัน  ๓ แห่ง 
  - โรงส ี   ๓ แห่ง 

  6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  - กลุ่มอำชีพ  ๒ กลุ่ม ๖๐ คน 
  - กลุ่มแม่บ้ำน  ๑ กลุ่ม ๓๒๕ คน 
 

7. ศาสนา 
7.1 การนับถือศาสนา 

ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ มีสถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
 - วัด/ส ำนักสงฆ์ สถำนที่ตั้งสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จ ำนวน ๑1 แห่ง ได้แก่  

(๑)  วัดซับตะเคียน หมู่ ๑   (๒)  วัดใหม่สุดแสงธรรม หมู่ ๑ 
(๓)  วัดวังขอน หมู่ ๑   (๔)  วัดเขำเกำะแก้วปำงยำง หมู่ ๑ 
(๕)  วัดซับชมพู่ หมู่ ๒   (๖)  วัดใหม่ทรงธรรม หมู่ ๓ 
(๗)  วัดเฉลียงทอง หมู่ ๔   (๘)  วัดโป่งสะทอน หมู่ ๕ 
(๙)  วัดสันเจริญสำมัคคีธรรม หมู่ ๖ (๑๐) วัดห้วยตลำด หมู่ 7 
(11) วัดท่ำด้วง หมู่ ๘ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

  
ต ำบลท่ำด้วง  มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ ภูเขำ/ป่ำไม้/แหล่งน้ ำธรรมชำติ และมีพ้ืนที่มี
ทิวทัศน์สวยงำม ซึ่งดูได้จำกตัวอย่ำงแหล่งท่องเที่ยว (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว) 
ดังต่อไปนี้    
 
 
 
 
 
 

(๑) น้ ำตกซับตะเคียน เป็นน้ ำตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมำณ ๔๐ เมตร มีแอ่งรับ
น้ ำพ้ืนที่กว้ำงเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ ๓๐ เมตร มีพ้ืนที่สวยงำม เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
สถำนที่อยู่หมู่ ๑ บ้ำนปำงยำง  ระยะทำงถึงน้ ำตกประมำณ ๒ ก.ม. เป็นถนนลูกรัง 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) น้ ำตกวังยำยดง  เป็นน้ ำตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทำงไหลของน้ ำ มีแอ่งรับน้ ำ
พ้ืนที่กว้ำง มีควำมสวยงำม เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว  สถำนที่อยู่หมู่ ๗ บ้ำนห้วยตลำด  
 
 
 
 
 

 
 
(๓) หมอกในหุบเขำ สภำพทั่วไปของต ำบลท่ำด้วงเป็นภูเขำล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนิน

เขำสลับที่รำบสูง  ช่วงฤดูหนำวจะมีหมอกหนำในช่วงเช้ำ ทิวทัศน์สวยงำม เหมำะส ำหรับกำร
ท่องเที่ยว 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
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1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 

 
   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 -2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 
9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
                   ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 ครั้งนี้  ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี          
(พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ 
ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
  1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 
     ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
  2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ 
     ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน 
     ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิใน 
        การจัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 
     เป็นธรรม 
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
     เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  4.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
     สิ่งแวดล้อม 
  4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและย่ังยืน 
  5.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
  5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
     ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
  5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 
     ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ 
       อธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่ 
          เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
        ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 



 ๑๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

   
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 
     สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง 
  7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
  7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
  7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
  7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
  9.2 การพัฒนาเมือง 
  9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า 
       และบริการของไทย 
  10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
       อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
       เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
  10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
       ในภูมิภาค 
  10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
       ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  10.6 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  10.7 เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  10.9 บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10.10ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 1.3.1 แผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา 
 ภาคเหนือมีทุนทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น ที่มีการฟ้ืนฟู สืบสานและสร้างสรรค์
พัฒนาสู่การผลิตสินค้าและบริการ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียง
ระดับสากล พ้ืนที่เกษตรของภาคเหนือมีขนาดเล็กเหมาะสมต่อการปรับระบบการผลิตเพ่ือสร้างคุณค่าตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์นอกจากนี้ ท าเลที่ตั้งของภาคเหนือมีศักยภาพในการขยายการค้าการลงทุนและบริการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และสามารถขยายไปสู่จีนตอนใต้และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ตาม
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตกรวมถึงเป็นพ้ืนที่ป่าต้นน้ าที่ส าคัญของประเทศ ดังนั้น การ
พัฒนาภาคเหนือสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”จ าเป็นจะต้องน าศักยภาพทางภูมิสังคมประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาและองค์กรในพ้ืนที่ มาใช้ในการต่อยอดการผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพและโอกาสเพ่ือสร้างมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการเสริมสร้างขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นเพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
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1. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศใน 
                                    กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เ พ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและบริการ โดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี  
                   นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีอัตตลักษณ์ 
 2.2 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค  
                   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 2.3 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และ 
                   พ่ึงพากันในชุมชนได้ 
 2.4 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การบริหารจัดการน้ าป่าต้นน้ า  
                   และปัญหาหมอกควัน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคเหนือลดลง 

4. ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๕.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่าง
ยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
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 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้แก่  
   (๑) กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูนล าปาง 
แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน (๒) กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร์) ในพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และก 
าแพงเพชร (๓) กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ อุทัยธานี(๔) 
กลุ่มท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ MICE ในจังหวัดเชียงใหม่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย/กีฬาเพ่ือการพักผ่อน/เชิง
สุขภาพ และการพ านักระยะยาว ในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอน น่าน โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
    (1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มี
มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    (2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือน ามาพัฒนาต่อยอดสินค้า
และบริการด้านการท่องเที่ยว อาทิ การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การออกแบบการสื่อสาร ตลอดจนส่งเสริมการจด
ทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
    (3) สนับสนุน Community Based Tourism/Local Tourism เพ่ือกระจายประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและน ามาประยุกต์
สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
    (4) สนับสนุนการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทั้งระหว่างแหล่งท่องเที่ยวในภาคเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน อาทิ เส้นทางสายธรรมชาติ เส้นทางสายวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลก และส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวและบริการรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างรายได้ตลอดปี 
    (5) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือให้มีทักษะ
และองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่การผลิต การท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การวิจัยและพัฒนา การสร้าง
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นของสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจและการตลาดทั้งการรักษาฐานเดิมและขยายไปสู่ตลาดกลุ่ม
ใหม่ที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดในรูปแบบ e-tourism 
    (6) รักษาอัตลักษณ์ของเมือง โดยให้ความส่าคัญต่อการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน และเมืองเก่า โดยเฉพาะเมืองเก่าเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ตาก พะเยา น่านก่าแพงเพชร ล่าปาง 
ล่าพูน และแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน และการสร้าง“แบรนด์”หรือเอกลักษณ์ของเมือง รวมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัด และเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองน่าอยู่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้มี
คุณค่าเอ้ือต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล 
   2) พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ได้แก่กลุ่มอาหารและสินค้าเพ่ือ
สุขภาพ กลุ่มบริการทางการแพทย์และสุขภาพ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ โดยให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
และขยายสู่พ้ืนที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ โดยมีแนวทางด าเนินการดังนี้ 
    (1) สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมการน ามาใช้
เชิงพาณิชย์ตามแนวคิดการสร้าง Food Valley เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการให้ตอบสนองต่อตลาดเป้าหมาย
เฉพาะ อาทิ กลุ่มสินค้าเพ่ือสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 
    (2) ขยายเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Medical & 
Wellness Hub ระดับอนุภูมิภาค 
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    (3) สนับสนุนการพัฒนาเชียงใหม่เป็น Creative City พร้อมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ
สร้างนวัตกรรมผนวกกับความโดดเด่นของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้ามีความแตกต่าง
โดดเด่นสามารถตอบสนองต่อตลาดเป้าหมายเฉพาะ อาทิ สินค้า Life Styleสินค้าหัตถกรรม และของที่ระลึกต่างๆ ที่
เน้นคุณภาพท้ังการออกแบบและการใช้งาน 
    (4) เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจ ขยายเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลังในการขับเคลื่อน และ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตลอด Value Chain 
    (5) เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
กลุ่มวิสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการด าเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล 
  
 ๕.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคGMS BIMSTEC และ 
AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 

 

 

 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) เสริมศักยภาพของโครงสร้างพ้ืนฐาน และวางผังเมืองทั้งเมืองหลักและเมืองชายแดนให้สอดคล้องและ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงข่ายเส้นทางและระบบขนส่งย่อยที่เชื่อมต่อกับระบบ
หลักของประเทศและอนุภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก โดยครอบคลุมพ้ืนที่
ตามแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 12 พัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว (Tourism Corridor) และเส้นทางทางหลวง
หมายเลข 225 พัฒนาเป็นเส้นทางการขนส่ง(Logistic Corridor) รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งและสิ่ง
อ านวยความสะดวก ซึ่งจะรองรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญเชื่อมโยงอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 
  2) พัฒนาเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ ให้มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เทียบเท่าเมืองขนาดใหญ่ในระดับนานาชาติและมีความน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ และ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินของศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่
เฉพาะในเมือง เช่น เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนที่อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนที่เปิดโล่งตามหลักการจัด ท า
แผนผังภูมินิเวศ โดยเฉพาะเร่งรัดการด าเนินงานตามผลการศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะของ สนข. โดยพิจารณา 
ขยายขีดความสามารถของระบบท่าอากาศยาน พัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สูงเพ่ือรองรับสังคมดิจิทัลพัฒนาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน 
  3) พัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่นครสวรรค์ แพร่ (อ าเภอเด่นชัย) เชียงราย(อ าเภอเชียงของ) และ
เมืองในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่สายอ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ โดยจัดท า
แผนแม่บทพ้ืนที่และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามความเหมาะสมของการใช้พ้ืนที่ของแต่ละเมือง พัฒนาโครงข่าย 
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คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้ทั่วถึงสามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่โดยรอบและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริม
กิจกรรมเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  4) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือ เข้าถึงข้อมูลกฏระเบียบการด าเนินธุรกิจ 
ในธุรกิจระดับภูมิภาค และสากล รวมถึงเงื่อนไขทางด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษยธรรมที่ถูกน ามาเป็นข้อกีดกันทางการค้า 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเข้มแข็งร่วมพัฒนาเครือข่ายกับธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพ เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถให้เข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้ 
  5) พัฒนาสินค้าที่มีศักยภาพสามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสินค้าที่ตอบสนองตลาดในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
และ AEC โดยให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอย่างการเกื้อกูลกัน บนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและเพ่ือนบ้าน ซึ่งจะสอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนที่อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย 
 
 ๕.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

 

 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) พัฒนาฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน และเกษตร  ปลอดภัยในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนล่าง โดยสนับสนุนการท าเกษตรยั่งยืนอย่างครบวงจร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สนับสนุนการ
รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือพัฒนาทั้งด้านการผลิตและการตลาด  อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความรู้กับ
เกษตรกรในการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี เฝ้าระวังผลกระทบจาก การใช้สารเคมีท่ีมีต่อดินและน้ า ส่งเสริมช่องทางการ
กระจายผลผลิต สร้างพฤติกรรมและค่านิยมการบริโภค อาหารเพ่ือสุขภาพ สนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพผลผลิต 
และการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ผู้บริโภค  
  2) สนับสนุนการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพ ได้แก่ (๑) การแปรรูป
พืชผัก ผลไม้ สมุนไพร (ไพล คาวตอง ยอ มะขามป้อม ค าฝอย) ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน (๒) การ
แปรรูปข้าว พืชไร่ พืชพลังงาน ในจังหวัดพิจิตร ก าแพงเพชร นครสวรรค์ โดยสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า ส่งเสริมการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะ และสนับสนุนการ น าผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์
มาผลิตพลังงานทดแทน  
  3) พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอย่างบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า และเชื่อมโยงกับ  อุตสาหกรรมเกษตร
ชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล ในจังหวัดนครสวรรค์ และ ก าแพงเพชร โดยสนับสนุนการน า
ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชและสัตว์ พัฒนาเป็นพลังงาน ทดแทน สนับสนุนการพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการน าพืช/วัสดุชีวภาพ มาใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ คุณค่า อาทิ ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารสัตว์ แปร
รูปเพื่อเป็นสินค้า น ากากมาใช้ในการผลิตพลังงานชีวมวล เป็นการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่ได้ประโยชน์สูงสุดและ 
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ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนา ตลอดจนพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมชีวภาพในพ้ืนที่ที่
เหมาะสม  
  4) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งระบบ ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิต  และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ การให้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลิต  แก่เกษตรกร เช่นการโซนนิ่ง
พ้ืนที่ปลูกพืช การเกษตรแปลงใหญ่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับศักยภาพและให้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต  
  5) สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่มี ขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและการตลาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล แหล่งเงินทุน 
และเทคโนโลยี 
  6) พัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์และระบบโลจิสติกส์ส าหรับสินค้าเกษตรจากชุมชนพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการสร้างระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตรจากชุมชน เพ่ือส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรออนไลน์โดยเกษตรกร 
  7) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยง เพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
และเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ านอกเขตพ้ืนที่ชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าของเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 
 
 ๕.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) ส่งเสริมการสร้างรายได้และการมีงานท าของผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยโดยด าเนินการในรูปของกลุ่ม
อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการน าภูมิปัญญาผู้สูงอายุไปใช้ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีรายได้และได้
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง สามารถพ่ึงพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2) พัฒนายกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีที่มีข้อจ ากัดทางกายภาพและมีปัญหา
ความยากจน ตามแนวทางแม่ฮ่องสอนโมเดล 
  3) พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ รวมทั้ง
แก้ปัญหาการขาดแคลนผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสวัสดิการ
ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
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  4) พัฒนาแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะฝีมือให้สูงขึ้น สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 
  5) สร้างความเข้มแข็งและสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นโครงข่ายการ
คุ้มครองทางสังคมให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 
 ๕.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้้าอย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 

 แนวทางการพัฒนา 
  1) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและป่าไม้ในพ้ืนที่ป่าต้นน้ าในพ้ืนที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
โดยเฉพาะ จังหวัดน่าน โดยให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพ่ือให้เป็นฐาน
ทรัพยากรที่มั่นคงและเป็นแหล่งดูดซับน้ าฝนและเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนในแต่ละลุ่มน้ าควบคู่ไปกับการป้องกันแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท าลายพื้นที่ป่า ตลอดจนส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าต้นน้ า 
  2) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบในลุ่มน้ าหลักของภาค ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วังยม และน่าน และ
พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ส าคัญ ได้แก่ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร และ
กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งในด้านการจัดหา การใช้ และการอนุรักษ์ 
  3) แก้ไขปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก โดยส่งเสริมการปรับเปลี่ ยนการท า
การเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การปลูกพืชในระบบวนเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบจัดการพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม การส่งเสริมให้น าเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ เพ่ือลดการเผาวัสดุ
ทางการเกษตร และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน 
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 1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

1. เป้าหมายการพัฒนา “ศูนย์กลางความเจริญและการพัฒนาสี่แยกอินโดจีน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
 2.1 ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจบนฐานการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรม 
 2.2 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือเป็นรากฐานในการ  
                 พัฒนา 
 2.3 เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม วัฒนธรรมและยกระดับความเป็นอยู่เพ่ือหนุนเสริมการเติบโตอย่าง  
                 ยั่งยืน 
 2.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวที่หลากหลายบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

3. เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goal) 
 3.1 พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตรมูลค่าสูงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายใต้มาตรฐาน  
                 ความปลอดภัยและมีความยั่งยืน 
 3.2 สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนมีมูลค่าสูงบนฐาน 
                 นิเวศ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมสันทนาการ 
 3.3 เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งคมนาคมและระบบโลจิสติกส์จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
                 ตอนล่าง 1 สู่ภูมิภาคและอาเซียน 
 3.4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนบนฐาน  
                 ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 
 3.5 เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                 และเพ่ิมรายได้ของภาคเหนือตอนล่าง 
 3.6 เป็นเมืองที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบบูรณาการอยู่ร่วมกันอย่างมีดุลยภาพ 
                 และยั่งยืน 

4. ประเด็นการพัฒนา (Strategic Issue) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์   
                                      เพ่ิมมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีน                                       
                                      และภูมิภาค RCEP 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจน 
                                      อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนบนฐานการพัฒนา 
                                      นวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม  
                                      ประวัติศาสตร์และมรดกโลก 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 น้อมน าศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา 
                                      สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยั่งยืนและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 
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5. ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
  ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
   1) ปัจจัยพื้นฐานและการผลิตที่ได้มาตรฐาน 
   2) การพัฒนาคุณภาพและทักษะทรัพยากรมนุษย์ 
   3) การพัฒนาและสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   4) การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 
   5) การพัฒนาการตลาดและช่องทางการกระจายสินค้า 
   6) การเชื่อมโยงเครือข่ายและสร้างพันธมิตรภายในประเทศและต่างประเทศ 

6. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
  2. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
  3. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
  4. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ เฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
  5. อัตราการเพ่ิมของรายได้จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ) 
  6. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคมต่อผลิตภัณฑ์มวล 
                   รวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่ (ร้อยละ) 
  7. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ) 
  8. สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด แบบปริมาณลูกโซ่  
                    (ร้อยละ) 
  9. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ)แบบปริมาณลูกโซ่  
                    (ร้อยละ) 
  10. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด (ร้อยละ) 
  11. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง (ร้อยละ) 
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  12. จ านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง (ร้อยละ)  
  13. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 
  14. สัดส่วนคนจนด้านรายจ่าย (ร้อยละ)   
  15. อัตราพึ่งพิง (ร้อยละ) 

7. การประเมินสภาพแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (SWOT ANALYSIS) 
 เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ สภาพทั่วไป สภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกประเทศและ
ภายในประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ท าให้สามารถน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพ่ือแสดงให้เห็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength: S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

S1 - ที่ตั้งอยู่ในแนวการเชื่อมโยงตามแนว NorthSouth  
       และ East-West Corridor โดยมีโครงข่ายคมนาคม 
       พ้ืนฐานที่รองรับการเชื่อมโยงทั้งทางบกและทาง 
       อากาศของอนุภูมิภาคอินโดจีน 
S2 – เป็นแหล่งผลิตการเกษตรที่ส าคัญของภาคเหนือ 
       ตอนล่างและของประเทศ 
S3 – มีช่องทางการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนกับ 
       ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา(ด่าน 
       พรมแดนแม่สอดและด่านผ่านแดนถาวรภูดู่) 
S4 – มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนทั้ง 
       ในจังหวัดตากและจังหวัดอุตรดิตถ์(เขตเศรษฐกิจ 
       พิเศษอ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก) 
S5  - มี แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 
       วัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นมรดกโลก และมีแหล่ง        
       ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม 
       กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัด 
S6 - มีสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ 
       รองรับและสนับสนุนการพัฒนา 
S7 – มีการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านการ 
       ท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวง 
       พระบาง-อินโดจีน-เมาะล าไย (LIMEC) 

W1 - ยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์เพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน        
       การค้า การบริการและท่องเที่ยว อาทิ ศูนย์จ าหน่าย        
       และกระจายสินค้า และศูนย์ข้อมูลการพัฒนา ด้าน 
       การท่องเที่ยว เป็นต้น 
W2 – รายได้ด้านการท่องเที่ยวยังต่ าและขาดกิจกรรมการ 
       ท่องเที่ยวต่อเนื่องทั้งป ี
W3 - ขาดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ และการ 
       ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการผลิต แปรรูป สินค้า 
       เกษตร การค้า และบริการ รวมถึงการบริหารจัดการ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
W4 - พ้ืนที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่อุทกภัย  
       และภัยแล้งซ้ าซาก  
W5 – ความรู้ความเข้าใจและการปรับตัวในการเป็น 
       สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังอยู่ใน 
       ขอบเขตจ ากัด 
W6 – ยังขาดความพร้อมของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
       การคมนาคมที่เชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 
W7 – ขาดการประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลัก 
       เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรม 
       ตลอดทั้งห่วงโซ่ โดยยึดหลัก Thailand 4.0 
W8 – ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอเพ่ือเชิญชวน 
       นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที ่

โอกาส (Opportunities : O) 
O1 – เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า 
       โขง สามารถขยายตลาดการค้า บริการการท่องเที่ยว 
       และสินค้าเกษตร  

อุปสรรค (Threat : T) 
T1 - กฎ ระเบียบการค้าผ่านแดนประเทศเพ่ือนบ้านยังมี 
       ข้อจ ากัดและขั้นตอนที่เข้มงวด ไม่เอ้ืออ านวยการค้า 
       ชายแดน 
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โอกาส (Opportunities : O) 

O2 - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม2540 ให้ 
       พัฒนาจังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ “สี่แยกอินโดจีน” เอ้ือต่อ 
       การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะ 
       การพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่ อมโยงตามแนว East- 
       WestCorridor 
O3 – นโยบายรัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งและพัฒนาเขต 
       พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อ าเภอแม่สอดจังหวัดตาก 
O4 – นโยบายรัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
       และการลงทุนด้านการคมนาคมขนส่ง 
O5 – ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ 
       ป ร ะ เทศ เ พ่ื อนบ้ า นทั้ ง ใน ระดั บท้ อ งถิ่ น แล ะ 
       ระดับประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น 
O6 – ประเทศไทยและสังคมโลกก าลังก้าวเข้าสู่สังคม 
       ผู้สูงอายุ (Aging) อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีก าลังซื้อสูง  
       ดังนั้น สามารถขยายตลาด สินค้าผู้สูงอายุในประเทศ 

อุปสรรค (Threat : T) 
T2 – นโยบายการเปิดการค้าเสรีอาจส่งผลกระทบต่อ 
       สินค้าภาคเกษตรทั้งการบริโภคในกลุ่มจังหวัดและ 
       การส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ 
T3 – กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและกลุ่มจังหวัดใกล้เคียงมี 
       ศักยภาพด้านบริการท่องเที่ยว ที่ส าคัญ 
T4 – ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี 
       ในภาคเกษตรอย่างไม่ถูกวิธีมีแนวโน้มที่รุนแรงและ 
       ขยายตัวเพิ่มมากข้ึน 
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8. ปัจจัยความส้าเร็จของการพัฒนา (Key Success Factor: KSF) 

8.1 กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือความมั่งคั่งอาศัยการมีส่วนร่วมผ่านกลไกส าคัญภาคเอกชนที่ต้อง     
     สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและเชื่อมโยงกับภาคเอกชนที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

  8.2 การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
 8.3 การพัฒนาการศึกษา ทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการขับเคลื่อนและหนุนเสริมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับ       
         การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  8.4 การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรองรับและการขยายความ  
          เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมในบริบทอาเซียน 

9. แนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์  สุโขทัย และ
เพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน  มันส าปะหลัง ถั่วเหลือง 
และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวพัฒนา East-West 
Economic Corridor (EWEC) โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่
แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และเชิงนิเวศ และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิประเพณีอุ้มพระด าน้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับบริการ
พ้ืนฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ามี
แหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยบ า รุง
แดน จังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ใน
การพัฒนาพื้นที่ 
 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่มีศักยภาพทางการเกษตร และการ
ท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน 
 
การใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนาตาม North-South Economic 
Corridor และ East-West Economic Corridor และประตูเชื่อมโยงชายแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่จังหวัด
ตากและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ดังนี้ 
  (1) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนแนว
ทางการผลิตเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาระบบ 
Logistics ส าหรับสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการผลิต
พลังงานทดแทนจากพืช รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปร
รูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
 (2) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศเพ่ือนบ้าน ให้
ความส าคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการบริการภายในกลุ่มจังหวัด 
ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและระบบ Logistics เพ่ือสนับสนุนการค้าและการ
บริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ 
ธุรกิจบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัด พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและบุคลากรของกลุ่ม 
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จังหวัดเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีนและเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพ้ืนที่เพ่ือขยายการค้า
ชายแดน 
 (3) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดเพ่ือยกระดับการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่งเสริมพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้างความ
ปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พักอาหาร และการเดินทาง รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 
 (4) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือสนับสนุน
การผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า แลการบริหารจัดการน้ าให้ทั่วถึงและ
เป็นระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าเดิม และแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ตามศักยภาพและความจ าเป็นของพ้ืนที่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพ้ืนที่เสี่ยงภัย ทั้งดิน
โคลนถล่ม ภัยแล้ง และอุทกภัย 
 (๕) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
โดยมีการวางมาตรการสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเองให้ผู้สูงอายุและระบบสังคมมั่นคงธุรกิจบริการและนวัตกรรมดูแล
ผู้สูงอายุและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดสวัสดิการได้
อย่างยั่งยืนและเป็นโครงข่ายการคุ้มครองของสังคมให้กับผู้สูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะน าไปสู่การสร้างและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีกับผู้สูงอายุ 

10. ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื นที่ 
 จากข้อมูลสภาพทั่วไปและผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  พบ 
ประเด็นปัญหาและความต้องการในพื้นท่ี ดังนี้ 

 (1) การผลิตด้านการเกษตรทั้งในด้านการเพ่ิมปริมาณผลผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมยังไม่มีประสิทธิภาพ      
      เท่าท่ีควร 
 (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การบริหารจัดการระบบผังเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอิน  
      โดจีน การพัฒนาเมืองชายแดนเป็นไปด้วยความล่าช้า 
 (3) การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอและขาดกิจกรรม  
      การท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดท้ังปี 
 (4) การพัฒนาแหล่งน้ าในเชิงระบบ ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาทั้งระบบป้องกันน้ าท่วม น้ าแล้งและแหล่งน้ าเพ่ือ  
      การเกษตรในส่วนของพ้ืนที่ลุ่มต่ าและลุ่มน้ ายม 

 (5) ข้อจ ากัดในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การค้าผ่านแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

11. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จ าเป็นอย่างยิ่งต้องก าหนดกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดสัมฤทธิผล โดยบูรณาการการท างานร่วมกันตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่างในภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพ่ือระดมทรัพยากรร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิด 
ผลส าเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเป็นแกนกลางหลักในการอ านวยความ 
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สะดวกให้กับคณะกรรมการบริหารจังหวัด ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัดอย่างเป็น
ล าดับชั้นดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
  นอกจากนี้ กลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร่วมกัน ยังมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ ดังต่อนี้ 
  
  1. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการภายในแต่ละจังหวัดเพ่ือเป็นแกน
หลักในการสนับสนุนความส าเร็จตามตัวชี้วัดของการพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า 
  2. ประชุมส่วนราชการเพ่ือเชื่อมโยงสู่จังหวัดและถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลไกขับเคลื่อนในพ้ืนที ่
  3. คณะกรรมการ ก.บ.จ. แต่ละจังหวัด น าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกระดับใน
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ บูรณาการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและ
ภาคส่วนอ่ืนๆ โดยเริ่มจากการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาให้มาร่วมแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการ
พัฒนา 
  4. ก าหนดกลไกติดตามและประเมินผล เพ่ือเป็นการรายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆในทุกระดับโดยด าเนินการในช่วงกลางแผนและปลายแผน เพ่ือ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการปรับปรุงหรือทบทวนแผนต่อไปโดยก าหนดกรอบระยะเวลาซึ่งอาจจะ
เป็นการติดตามและประเมินผลรายปีการติดตามและประเมินผลในระยะกลางแผน และการติดตามและประเมินผลใน
ระยะปลายแผนฯทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะวลาและสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยด าเนินงานติดตามและ
ประเมินผล 3 ระยะดังต่อไปนี้ 
   4.1 ติดตามและประเมินผลประเด็นการขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
   4.2 ติดตามและประเมินผลระดับยุทธศาสตร์ 
   4.3 ติดตามและประเมินผลภาพรวม 
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  5. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์โลกและสถานการณ์
ภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนยุทธศาสตร์เดิมอาจจะล้าสมัยและไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
การทบทวนแผนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องปฏิบัติตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัดมีความทันสมัย และเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะต่อไปอย่างเหมาะสม 
 
 1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
1. เป้าหมายการพัฒนา: ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

 “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม
พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างมั่นคงของสังคม รวมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

2. ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย 
  ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
  1. เกษตร: การพัฒนาเกษตรปลอดภัย และเกษตรมูลค่าสูง 
  2. ท่องเที่ยว: ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
  3. การค้า การลงทุน ศูนย์กลางเชื่อมโยงผ่านแนว: EWEC และ LIMEC 
  4. อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสีเชียว 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
 ประเด็นการพัฒนาที2่ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงอย่างเท่าเทียม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

4. ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 1. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 2. จ านวนเกษตรกรที่เข้ากระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
 3. จ านวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) เพ่ิมข้ึน 
 4. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับส่งเสริมด้านการตลาดตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” เพ่ิมข้ึน 
 5. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมด้านการสร้างอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 6. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 7. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 8. มูลค่าจ าหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน และของฝากของที่ระลึกเพ่ิมข้ึน 
 9. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเพ่ิมขึ้น (%) 
 10. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น (ปี) 
 11. สัดส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมต่อจ านวนแรงงานทั้งหมดเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 1 ต่อปี 
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 12. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึน (%) 
 13. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึน (%) 
 14. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น (%) 
 15. สถานพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ HA เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 8 ต่อปี 
 16. ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อรายได้รวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2 ต่อปี 
 17. ประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 
 18. ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปีเพิ่มขึ้น 
 19. จ านวนผู้มีรายได้น้อยลดลง 

 20. จ านวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่นอนพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลจากเหตุอุบัติภัยทางถนนลดลง (ต่อ 
       ประชาชนแสนคน) 

 21. จ านวนผู้สูงอายุ คนพิการมีอาชีพเพ่ิมข้ึน 
 22. จ านวนคดียาเสพติดลดลง 
 23. อัตราการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 
 24. ปริมาณขยะสะสมลดลง 
 25. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึน 
 26. จ านวนของประชากรที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง (ภัยแล้ง อุทกภัย) 
 27. อัตราการใช้พลังงานทดแทนแต่ละประเภทเพ่ิมข้ึน 
 28. จ านวนเกษตรที่ไม่มีที่ท ากินลดลง 
 29. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 30. ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมข้ึน 
 31. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการขนส่งสถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี 
 32. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

1. วิสัยทัศน์ 
 “ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งน้ า ล้ าเลิศ
วัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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 (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2.1  วิสัยทัศน์  
   “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน” 

 2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี วัด 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
  เป้าประสงค์       พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
  ตัวชี้วัด             มีระบบการสาธารณูปโภคครบครันทั่วถึงร้อยละ 80 
  กลยุทธ์  - ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษา ถนน สะพาน  ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ า 
      - การพัฒนาระบบจราจร 
      - การพัฒนาแหล่งน้ า  ระบบประปา  ไฟฟ้าและแสงสว่างสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  เป้าประสงค ์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
  กลยุทธ์  - เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน                                     
      - การพัฒนาเด็กและเยาวชน 
      - ส่งเสริมด้านการศึกษาอ่ืนๆ 
      - ส่งเสริมประเพณีทางศาสนาและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  เป้าประสงค ์ประชาชนมีสุขภาพและได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขที่ดีข้ึน 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีข้ึนร้อยละ 5 ต่อครัวเรือน 
  กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ ฯลฯ 
      - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  เป้าประสงค ์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
  กลยุทธ์  - สนับสนุนเงินทุนส าหรับกลุ่มอาชีพและกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 
      - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         
      - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาด้านสังคม 
  เป้าประสงค ์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความม่ันคงทางสังคม 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนในพื้นท่ีได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ดีข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  กลยุทธ์  - สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง                               
      - ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                
      - การต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด                                                             
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 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าประสงค ์เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
  กลยุทธ์  - ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๗  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
  เป้าประสงค ์การบริหารงานองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นร้อยละ 10 
  กลยุทธ์  - พัฒนาบุคลากร และหน่วยงาน 
      - พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน   
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาด้านการเกษตร 
  เป้าประสงค ์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ 
  ตัวชี้วัด  ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 
  กลยุทธ์  - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง         
      - ส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรอื่นๆ   
 
 (3) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

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

จุดอ่อน (Weakness = W ) 
 ๑. เกิดภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้งที่มีระยะเวลานาน และการเกิดอุทกภัย 
 ๒. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ไม่เพียงพอ 
 ๓. มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
 ๔. พ้ืนที่ของต าบลอยู่ห่างจากตัวอ าเภอหนองไผ่และมีพ้ืนที่กว้างแต่ประชากรอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้  
               การพัฒนาไม่ท่ัวถึง และล่าช้า 
 ๕. การคมนาคมภายในหลายหมู่บ้านไม่สะดวก 
 ๖. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
 ๗. ประชาชนไม่สามารถแปลงสินทรัพย์(ที่ดิน) เป็นทุนได้ เนื่องจากเอกสารสิทธิ์ส่วนใหญ่เป็นใบ ภบท. 5 

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

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   - ถนนในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย 
   - ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง 
 2. ปัญหาขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง 
   - คูคลองหลายสายตื้นเขิน 
   - น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 
 3. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
   - ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
 
 



ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

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

ส านักปลัด กองคลัง 

3. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

5. การพัฒนาด้านสังคม บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
2.แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
3.แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
4.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด กองคลัง 

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

7. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

8. การพัฒนาด้านการเกษตร บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.การเกษตร 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

24 

 
 

2,770,000 

 
 

17 

 
 

2,500,000 

 
 

17 

 
 

2,500,000 

 
 

17 

 
 

2,500,000 

 
 

17 

 
 

2,500,000 

 
 

92 

 
 

12,770,000 
รวม 24 2,770,000 17 2,500,000 17 2,500,000 17 2,500,000 17 2,500,000 92 12,770,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2.2 แผนงานการศึกษา 
2.3 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

1 
9 
4 
 
- 

 
 
 

10,000 
6,251,765 

200,000 
 
- 

 
 
 

1 
9 
4 
 
- 

 
 
 

10,000 
6,251,765 

200,000 
 
- 

 
 
 

1 
9 
4 
 
- 

 
 
 

10,000 
6,251,765 

200,000 
 
- 

 
 
 

1 
9 
4 
 
- 

 
 
 

10,000 
6,251,765 

200,000 
 
- 

 
 
 

1 
9 
4 
 
- 

 
 
 

10,000 
6,251,765 

200,000 
 
- 

 
 
 

5 
45 
20 

 
- 

 
 
 

50,000 
31,258,825 

1,000,000 
 
- 

รวม 14 6,461,765 14 6,461,765 14 6,461,765 14 6,461,765 14 6,461,765 70 32,308,825 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 6 458,000 6 458,000 6 458,000 6 458,000 6 458,000 30 2,290,000 

รวม 6 458,000 6 458,000 6 458,000 6 458,000 6 458,000 30 2,290,000 

 
 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้าน
สังคม 
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5.2 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
5.4 แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

8 
4 
5 
1 
 
- 

 
 

8,508,800 
80,000 

165,000 
130,000 

 
- 

 
 

8 
4 
5 
1 
 
- 

 
 

8,508,800 
80,000 

165,000 
130,000 

 
- 

 
 

8 
4 
5 
1 
 
- 

 
 

8,508,800 
80,000 

165,000 
130,000 

 
- 

 
 

8 
4 
5 
1 
 
- 

 
 

8,508,800 
80,000 

165,000 
130,000 

 
- 

 
 

8 
4 
5 
1 
 
- 

 
 

8,508,800 
80,000 

165,000 
130,000 

 
- 

 
 

40 
20 
25 
5 
 
- 

 
 

42,544,000 
400,000 
825,000 
650,000 

 
- 

รวม 18 8,883,800 18 8,883,800 18 8,883,800 18 8,883,800 18 8,883,800 90 44,419,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570 รวม  5  ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร 
7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2 
2 

325,000 
615,000 

2 
- 

325,000 
- 

2 
- 

325,000 
- 

2 
- 

325,000 
- 

2 
- 

325,000 
- 

10 
2 

1,625,000 
615,000 

รวม 4 940,000 2 325,000 2 325,000 2 325,000 2 325,000 12 2,240,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
8.1 แผนงานการเกษตร 
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

2 
- 

30,000 
- 

2 
- 

30,000 
- 

2 
- 

30,000 
- 

2 
- 

30,000 
- 

2 
- 

30,000 
- 

10 
- 

150,000 
- 

รวม 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 2 30,000 10 150,000 
รวมท้ังสิ้น 69 19,593,565 67 19,293,565 67 19,293,565 67 19,293,565 67 19,293,565 337 96,767,825 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อยาง
มะตอยส าเร็จรูป 

เพื่อจัดซื้อยางมะ
ตอยส าเร็จรูป
ส าหรับใช้ซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีช ารุด  

จ านวน  ๑ ครั้ง/ป ี 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมี
ถนนลาดยางท่ี
สภาพดสีามารถใช้
ในการสัญจรไปมา
ได้ดดีังเดิม 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู ่

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



 ๓๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๖ บ้านสันเจรญิ 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล.ให้ประชาชนใช้
ในการสัญจรไปมา 

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 320.00 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ก่อสร้างของ อบต.ท่าด้วงก าหนด 

2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 



 ๓๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๑ บ้านปางยาง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี
ดังเดิม 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๒ บ้านซับชมพู ่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๓ บ้านไทรงาม 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๔ บ้านเฉลียงทอง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนาเฉลีย่ 
๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี
ดังเดิม 

กองช่าง 



 ๓๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๕ บ้านโป่งสะทอน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี
ดังเดิม 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๖ บ้านสันเจรญิ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี
ดังเดิม 

กองช่าง 

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๗ บ้านห้วยตลาด 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๓๖๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ดี
ดังเดิม 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ ๘ บ้านท่าด้วง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรังให้ประชาชน
ใช้ในการสัญจรไปมา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 
๔ เมตร ยาว ๓,๖๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 



 ๔๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนนดิน
เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร 
ยาว 3,800 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 11,400 ตารางเมตร 

40,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

19 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนนดิน
เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร 

30,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

20 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนนดิน
เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,500 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 14,000 
ตารางเมตร 

50,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนนดิน
เดิม ให้ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาเพื่อการเกษตรกรรม 

ผิวจราจรกว้างเฉลีย่ 3.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 9,000 ตารางเมตร 

30,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจรไป
มาและขนส่งพืชผล 

กองช่าง 



 ๔๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

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

40,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

23 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 7 บ้านห้วย
ตลาด 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

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

30,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

24 โครงการปรับเกลี่ยแต่ง
พื้นทางเดิม  
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

เพื่อปรับเกลีย่แต่งถนน
ดินเดิม ให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมาเพื่อการ
เกษตรกรรม 

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

50,000 - - - - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนนดิน
เดิมใช้สัญจรไปมาและ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

รวม 24 โครงการ   2,770,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  



 ๔๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
2.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

๑ โครงการจดังานรัฐพิธี อ าเภอ
หนองไผ่  จังหวัดเพชรบรูณ ์

เพื่ออุดหนุนงาน
รัฐพิธี อ าเภอ
หนองไผ่ฯ  

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนงานรัฐ
พิธีฯ   

ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการจัด
งานรัฐพิธี   

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ   ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
2.2 แผนงานการศึกษา               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้กับเด็กเล็ก
ศพด.บ้านท่าด้วง   

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านท่าด้วง จ านวน 
53 คน 

2,72๗,685 2,72๗,685 2,72๗,685 2,72๗,685 2,72๗,685 อาหาร
กลางวัน 

เด็กเล็กมีอาหาร
รับประทานถูกต้อง
ตามหลักโภชนาการ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้ออาหาร
เสรมิ(นม) โรงเรียน 
จ านวน ๕ แห่ง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง 

เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ให้กับโรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก    

เด็กนักเรยีน จ านวน  
516  คน และเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง  จ านวน  53 คน 
รวมทั้งสิ้น  569 คน 

1,156,890 1,156,890 1,156,890 1,156,890 1,156,890 อาหารเสริม 
(นม) 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าด้วง มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบูรณ์ 
เสรมิสร้างพัฒนาการ 

ส านักปลดั  

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง เป็นค่าหนังสือเรยีน 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง เป็นค่าหนังสือ
เรียน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 จ านวนการ
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
มีพัฒนาการสมวัย 

ส านักปลดั  



 ๔๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
2.2 แผนงานการศึกษา               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง เป็นค่าอุปกรณ์
การเรยีน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 จ านวนการ
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
มีพัฒนาการสมวัย 

ส านักปลดั  

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง เป็นค่า
เครื่องแบบนักเรยีน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 จ านวนการ
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
มีพัฒนาการสมวัย 

ส านักปลดั  

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า
ด้วง เป็นค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 

เพื่ออุดหนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง เป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

จ านวน 1 ครั้ง/ป ี 22,790 22,790 22,790 22,790 22,790 จ านวนการ
อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษาฯ 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้
มีพัฒนาการสมวัย 

ส านักปลดั  



 ๔๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
2.2 แผนงานการศึกษา               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาเป็นค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท่าด้วง 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
เป็นค่าจัดการเรยีนการ
สอน(รายหัว)ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่า
ด้วง 

จ านวน 53 คน 
คนละ 1,700.- 

90,100 90,100 90,100 90,100 90,100 จ านวน 
เด็กเล็ก 

ศพด.บ้านท่าด้วง มี
งบประมาณในกา
ราจัดการเรยีนกา
ราสอนเพื่อพัฒนา
เด็กเล็กให้มี
พัฒนาการสมวัย 

ส านักปลดั 

8 ค่าอาหารกลางวัน
ส าหรับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ. 
(จ านวน  ๕ แห่งรวม
จ านวนเด็กท้ังสิ้น ๕16
คน ๆ ละ ๒1 บาท/วัน)  

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับ
โรงเรียน สังกัด สพฐ.                      

จ านวน ๒๐๐ วัน ๒,167,2๐๐ ๒,167,2๐๐ ๒,167,2๐๐ ๒,167,2๐๐ ๒,167,2๐๐ จ านวน
การ
อุดหนุน
อาหาร
กลางวันฯ 

เด็กนักเรยีนมี
อาหารกลางวัน
รับประทาน 

ส านักปลดั 

 
 



 ๔๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรคม์ูลค่าเพิ่ม         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
2.2 แผนงานการศึกษา               

         

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจดังานวัน
เด็กแห่งชาติ  

เพื่อจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติให้เด็กและ
เยาวชนภายในต าบลท่า
ด้วง 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนเด็ก เด็กได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันเด็ก
เพื่อเสรมิสร้าง
ค่านิยมที่ด/ี
บทบาทหน้าท่ีใน
ฐานะอนาคตของ
ชาติ 

ส านักปลดั  

รวม 9 โครงการ  6,251,765 6,251,765 6,251,765 6,251,765 6,251,765  

 
 
 
 
 



 ๔๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ ๒ ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างสรรคม์ูลค่าเพิ่ม         
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              
  2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการงานกาชาดมะขาม
หวานนครบาลเพชรบูรณ์ 
อ าเภอหนองไผ ่

เพื่ออุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอหนองไผ่ งานกาชาด
มะขามหวานนครบาลฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ การอุดหนุน
งานกาชาดฯ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ส่งเสริมประเพณีทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดังานประเพณี
เข้าพรรษา (สภาวัฒนธรรม
ต าบลท่าด้วง)  

เพื่ออุดหนุนการจดังาน
ประเพณีเข้าพรรษา เป็นการ
ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

ส านักปลดั 

3 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต์ (สภาวัฒนธรรม
ต าบลท่าด้วง)  

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลท่าด้วงในการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ เป็นการ
ส่งเสริมประเพณีทางศาสนา
และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย 

ส านักปลดั 

4 โครงการบวชนาคหมู่เฉลมิ
พระเกียรติฯ (สภา
วัฒนธรรมต าบลท่าด้วง) 

เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบลท่าด้วงในโครงการบวช
นาคหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมบวชนาคหมู่เฉลิม
พระเกียรติฯ  

ส านักปลดั  

รวม 4 โครงการ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  



 ๔๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข            
  3.1 แผนงานสาธารณสุข                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อ
วัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ส าหรับใช้ฉีดสุนัข
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐     60,000  จ านวนสุนัขที่
ได้รับการฉีดวัคซีน 

ประชาชนไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั  

2 โครงการจดัซื้อ
น้ ายาฉีดพ่น
ยุงลาย 

เพื่อจัดซื้อยาฉีดพ่น
ยุงลาย เพื่อป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่ไม่เป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลดั  

3 โครงการจดัซื้อ
ทรายอะเบท 

เพื่อจัดหา 
ทรายอะเบท ใช้
ป้องกันโรคไข้เลือด 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่ไม่เป็น
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลท่าด้วงไม่เป็น
โรคไขเ้ลือดออก ฯลฯ 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดัซื้อ
สารส้มและ
คลอรีน 

เพื่อจัดหาสารส้มและ
คลอรีน ใช้ส าหรบัผลิต
น้ าประปา เป็นการ
ป้องกันโรคต่าง ๆ 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสารส้ม/
คลอรีน 

ประชาชนในเขต
ต าบลท่าด้วง ไม่เป็น
โรคต่างๆ จากการ
อุปโภคบรโิภค
น้ าประปา 

ส านักปลดั 

 



 ๔๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข            
  3.1 แผนงานสาธารณสุข                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการส ารวจข้อมลูสัตว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ฯ 
“ตามโครงการสตัว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า” 

เพื่อส ารวจข้อมลูสตัว์
และขึ้นทะเบยีนสตัว์ฯ 
เพื่อจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 13,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ ๑3,๐๐๐ จ านวนสัตว์ที่
ได้รับการส ารวจ
และขึ้นทะเบยีน 

สัตว์ได้รับการฉีด
วัคซีน ประชาชน
ไม่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั  

6 โครงการตามพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุขฯ  

เพื่ออุดหนุนโครงการ
ตามพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนการ
อุดหนุน
โครงการตาม
พระราชด าริฯ 

ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมและมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
สาธารณสุข 

ส านักปลดั  

รวม 6 โครงการ  458,๐๐๐ 458,๐๐๐ 458,๐๐๐ 458,๐๐๐ 458,๐๐๐  

 
 
 
 



 ๕๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.ท่า
ด้วง พบ
ประชาชน 

เพื่อจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือประชาชา
ชน 

จ านวน  8 หมู่บ้าน 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวนประชาชน
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้มีฐานะ
ยากจน/
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อผ้า
ห่มส าหรับ
ช่วยเหลือผูม้ี
ฐานะยากจนและ
ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

เพื่อจัดซื้อผ้าหม่
ส าหรับช่วยเหลือผู้มี
ฐานะยากจนและด้อย
โอกาสทางสังคม 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ผู้มีฐานะยากจน/
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ประชาชนผู้มีฐานะ
ยากจน/
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการจ่ายเบี้ย
ยังชีพให้ผู้สูงอายุ  

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุ ให้มรีายได้ใน
การยังชีพ 

จ านวนผู้สูงอายภุายใน
ต าบลท่าด้วง ตาม
ระเบียบฯ ของทาง
ราชการ 

6,908,400 6,908,400 6,908,400 6,908,400 6,908,400 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยฯ 

ผู้สูงอายุมรีายได้ใน
การยังชีพ 

ส านักปลดั  



 ๕๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ฯ 

เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพ
ให้ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ให้มี
รายได้ในการยังชีพ 

จ านวนผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ในต าบล ท่าด้วง 
ตามระเบียบฯ ของทาง
ราชการ 

1,370,400 1,370,400 1,370,400 1,370,400 1,370,400 จ านวนผู้พิการ
ที่ได้รับเบี้ยฯ 

ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์ มี
รายได้ในการยัง
ชีพ 

ส านักปลดั  

5 โครงการตรวจวัดซื้อ
แว่นสายตา ส าหรบั
ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา
เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อจัดหาแว่น
สายตาส าหรับ
ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทางสายตา 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวน
ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทาง
สายตาไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุและผู้
บกพร่องทาง
สายตาไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั  

6 โครงการเหล่ากาชาด
และชาวท้องถิ่นรวมใจ
ช่วยผู้ประสบสาธารณ
ภัยและผู้เดือดร้อน
จังหวัดเพชรบูรณ ์ 

เพื่ออุดหนุนเหลา่
กาชาดจังหวัด
เพชรบูรณ ์ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนเหลา่
กาชาดฯ 

ประชาชนท่ี
ประสบสาธารณ
ภัยได้รับการ
ช่วยเหลือฯ 

ส านักปลดั 



 ๕๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์               

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการรวมน้ าใจ กิ่ง
กาชาดท้องถิ่นชาว
ประชา ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัและ
เดือดร้อน   

เพื่ออุดหนุนกิ่ง
กาชาดอ าเภอ
หนองไผ ่

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนก่ิง
กาชาดฯ 

ประชาชนท่ีประสบ
สาธารณภัยไดร้ับการ
ช่วยเหลือฯ 

ส านักปลดั 

8 โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อ าเภอ
หนองไผ ่

เพื่ออุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนการ 
อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประชาชนไดร้ับการ
ช่วยเหลือในด้านตา่ง 
ๆ เชน่ ด้าน
สาธารณสุข การ
ส่งเสริมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เป็นต้น 

ส านักปลดั 

รวม 8 โครงการ  8,508,800 8,508,800 8,508,800 8,508,800 8,508,800  



 ๕๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลท่าด้วง 

เพื่อจัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มี
ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ จ านวน อป
พร. 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนมีความรู้ 
เตรียมความพร้อมด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัต่าง 
ๆ 

ส านักปลดั  

2 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัทาง
ถนนให้กับประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนนและ
อุบัติเหตลุดลงในช่วง
เทศกาลปีใหม ่

ส านักปลดั 

3 โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเพ่ิมความปลอดภยัทาง
ถนนให้กับประชาชนในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้เข้ารับ
บริการ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยทางถนนและ
อุบัติเหตลุดลงในช่วง
เทศกาลสงกรานต ์

ส านักปลดั 



 ๕๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน             
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

เพื่อจัดฝึกอบรม
เยาวชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

เยาวชนมีความรู้ และ
เตรียมความพร้อมด้าน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยเบื้องต้น 

ส านักปลดั 

รวม 4 โครงการ  8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐  

    
  5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา  

เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับทุกหมู่บ้าน 

จ านวน  ๘  หมู่บ้าน ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ จ านวนหมู่บ้านที่
ได้รับวสัดุอุปกรณ์
กีฬา 

เด็กและเยาวชนมี
อุปกรณ์ใช้เล่นกีฬาและ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 



 ๕๕ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการประชารัฐ
ร่วมใจป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
อ าเภอหนองไผ ่
จังหวัดเพชรบูรณ์   

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอหนองไผ่
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติดฯ 

ส านักปลดั 

3 โครงการบรูณาการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิด้วย
พลังแผ่นดินท้องถิ่น
และชุมชน จังหวัด
เพชรบูรณ ์ 

เพื่อ
อุดหนุนศป.ปส.จ.พช.ใน
การป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิฯ  

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติดฯ 

ส านักปลดั 

4 โครงการประชารัฐ
ร่วมใจ สรา้งหมู่บ้าน/
ชุมชน ปลอดภัยยา
เสพติด 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอหนองไผ่
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติดฯ 

ส านักปลดั 



 ๕๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคณุภาพชีวิต  
 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.3 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการประชารัฐ
ร่วมใจ สรา้ง
หมู่บ้าน/ชุมชน 
ปลอดภัยยาเสพติด 

เพื่ออุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอหนองไผ่
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิฯ 

ประชาชนห่างไกล
จากยาเสพติดฯ 

ส านักปลดั 

รวม 5 โครงการ  165,๐๐๐ 165,๐๐๐ 165,๐๐๐ 165,๐๐๐ 165,๐๐๐  

 
  5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ             

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดังาน
กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแข่งขันกีฬาฯ 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความ
สามัคคีและหา่งไกล
จากยาเสพติด 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ  ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐ ๑๓๐,๐๐๐  



 ๕๗ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม            
  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป              
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรต ิ

เพื่อปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนต้นไม้
ที่ปลูก 

ประชาชนตระหนัก
และเห็นความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 



 ๕๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม           
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร            
  7.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป              
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการดา้น
คุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.ท่าด้วง 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการด้าน
คุณภาพการให้บริการของ 
อบต.ท่าด้วง 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

น าผลการประเมินมา
ปรับใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการ 
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อจัดฝึกอบรมศึกษาดู
งานฯ ให้บุคลากรได้มี
ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ตาม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ านวน  ๑  ครั้ง/ป ี ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

บุคลากรน าความรู้ที่
ได้มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานราชการ 

ส านักปลดั  

รวม 2 โครงการ  325,000 325,000 325,000 325,000 325,000  

 



 ๕๙ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐    |       

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 ยกระดบัคุณภาพชีวิตและเสรมิสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม          
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี     
 7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร            
  7.2 แผนงานเคหะชุมชน            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.ท่า
ด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ  

เพื่อก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.
ท่าด้วง 

กว้าง 8.00 เมตร ยาว 16.00 
เมตร สูง 6.50 เมตร 

495,000 - - - - อาคาร
เอนกประสงค์ 

มีสถานท่ีส าหรับ
ให้บริการประชาชน
ได้อย่างเหมาะสม 

กองช่าง  

2 โครงการขยายห้องพัสดุ
และห้องครัว อบต.ท่า
ด้วง หมู่ที่ 6 บ้านสัน
เจริญ  

เพื่อขยายห้องพัสดุ
และห้องครัว อบต.
ท่าด้วง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร 

120,000 - - - - ห้องพัสดุและ
ห้องครัว 

มีสถานท่ีส าหรับให้
เก็บวัสดุอุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ ของ
ทางราชการ 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ  615,000 - - - -  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอนิทรีย์อย่างครบวงจร        
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร        
 8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเกษตร            
  8.1 แผนงานการเกษตร               
  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดี อ าเภอ
หนองไผ ่

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรเข้าร่วมงานวัน
มะม่วงและของดี 
อ าเภอหนองไผ ่

จ านวน ๑ ครั้ง / ป ี ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ 

เกษตรกรน าความรูด้้าน
การเกษตรต่างๆ น ามาปรับ
ใช้ในการท าการเกษตร 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดังานวันมะม่วงและ 
ของดี อ าเภอหนองไผ่  

เพื่ออุดหนุนงานวัน
มะม่วงและของดีอ าเภอ
หนองไผ่ฯ 

จ านวน ๑ ครั้ง/ป ี ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนการ
อุดหนุนงานวัน
มะม่วงและของดี
อ าเภอหนองไผฯ่ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดงานวันมะม่วงและ ของ
ดี อ าเภอหนองไผ ่

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) จ านวน  3  ตู้ๆ  
ละ 5,9๐๐.- บาท 

17,700 - - - - ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) จ านวน  3  ตู้ๆ  
ละ 5,9๐๐.- บาท 

17,700 - - - - กองคลัง 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อตู้เหล็กขนาด ๒ บาน (มอก.) จ านวน  1  ตู้ๆ  
ละ 5,9๐๐.- บาท 

17,700 - - - - กองช่าง 

รวม  53,100 - - - -  

     
 

 

แบบ ผ.03 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมิน
คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
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และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธั นวาคม
ของทุกปี 

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ อบต.ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

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

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และ
ประชาชนมองว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง
เรื่องอยู่นอกเหนือจากเขตอ านาจหน้าที่ 
4. โครงการต่าง ๆ ในแต่ละปีมีจ านวนมาก ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกัน 
2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 
3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และด าเนินการให้ทันตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

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

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 

 

15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
 

 

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 

17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
 

 

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ 
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แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวม 

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

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

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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



แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ 
ซึ่งมีจ านวน 8 ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

3.1.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

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

3.1.2 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้านด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพ
ความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว)  

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
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ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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

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

 
3.1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในการพัฒนาด้าน

สาธารณสุข อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่อง
เดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

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

3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่อง
เดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………….……………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
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3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้านสังคม อยู่ใน
ระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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

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

3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพ
ความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
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ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    

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

  3.1.7 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่อง
เดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..………….……………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
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3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่อง
เดียว) 

ที ่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อบต. 

   

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

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

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

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


