
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม         
พ.ศ.๒๕63 ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 แล้วนั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 7 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.thaduang.go.th หรือที่งานนโยบายและแผน ส านัก
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ในวันและเวลาราชการ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
                    

(นายอดุลย์     ปริญญาศรีเศวต) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

 
 

 
 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 
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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.2561 – 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายรัฐบาล และคณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาใน
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วงที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 

 

         องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
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สารบัญ 
 

  

เรื่อง หน้า 
ค าน า   
สารบัญ  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

1. ด้านกายภาพ 1 
2. ด้านการเมืองการปกครอง          2 
3. ประชากร 3 
4. สภาพทางสังคม 4 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 5 
6. ระบบเศรษฐกิจ 6 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 6 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 7 
9. อื่นๆ 8 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 10 
1.2 แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

(พ.ศ.2560-2564) 
11 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
1.3.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 18 
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 20 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 21 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.1 วิสัยทัศน์ 21 
2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 21 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 24 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 25 
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 26 
3. รายละเอียดโครงการพัฒนา 29 
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สารบัญ (ต่อ) 

 
เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล  

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 49 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 49 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 49 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 50 
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 50 

แบบที่ ๑ แบบช่วยกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 51 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าด้วงในภาพรวม 
52 

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

53 

ภาคผนวก     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๑ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

 

 
แผนที่โดยสังเขปต ำบลท่ำด้วง อ ำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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 ๑.๑ ที่ตั้งและอำณำเขต 
   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 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมำณ ๑๖๔.๒๖ ตำรำงกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่
 ป่ำไม้ ๖๒ ตำรำงกิโลเมตร เป็นภูเขำล้อมรอบ 90% มีที่รำบหุบเขำ 10% คลองธรรมชำติ 1 สำย 
 พ้ืนที่ทั่วไปเป็นเนินเขำสลับที่รำบเป็นส่วนน้อย  
 ๑.๓ ลักษณะภูมิอำกำศ 
  ลักษณะภูมิอำกำศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูหนำว และฤดูฝน 
๒.  ด้านการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑  เขตกำรปกครอง 
  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตท่ำด้วงมี 8 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
   หมู่ที่ 1 บ้ำนปำงยำง 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยนรินทร์  บุญปัน 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยก่ำม  บุญปัน 
       2. นำยอุดม  ใสไหม 
   หมู่ที่ 2 บ้ำนซับชมพู่ 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสุรินทร์  โสขุมำ 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยสมร  โพชะไว 
       2. นำยสมำน  สิงห์ทอง 
   หมู่ที่ 3 บ้ำนไทรงำม 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเสนำะ  หำญกล้ำ 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยมนตรี  อินปำน 
   
   หมู่ที่ 4 บ้ำนเฉลียงทอง 
    ก ำนันต ำบลท่ำด้วง นำงเฉลิมศรี  นำรำศรี 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยนิคม  หำญค ำ 
       2. นำยโมด  นำรำศรี 
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   หมู่ที่ 5 บ้ำนโป่งสะทอน 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยทศพล  วิโรจน์นพรัตน์ 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยเสมอ  พิมพ์สำลี 
       2. นำงพร  จันทร์พิลำ 
   หมู่ที่ 6 บ้ำนสันเจริญ 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยด ำรงค์เกียรติ  วิโรจน์นพรัตน์ 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยธวชัชัย  ใจบุญ 
       2. นำยอ ำพร  ศิริสม 
   หมู่ที่ 7 บ้ำนห้วยตลำด 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยเฉลิม  ชื่นพรม 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยสมนึก  เล็กกะโห้ 
       2. นำยสมศักดิ์  สุ่มข ำ 
   หมู่ที่ 8 บ้ำนท่ำด้วง 
    ผู้ใหญ่บ้ำน นำยสุธน  พ่วงมำ 
    สมำชิกสภำ อบต.  1. นำยเสน่ห์  เปรมพิพัฒน์ 
       2. นำงรัศมี  บุตรพรม 
 ๒.๒ กำรเลือกตั้ง 
  ใช้เขตหมู่บ้ำนเป็นเขตเลือกตั้งส ำหรับสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ใช้เขตต ำบลเป็นเขต
 เลือกตั้งส ำหรับนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยมี นำยอดุลย์ ปริญญำศรีเศวต เป็นนำยกองค์กำร
 บริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง 
๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร (ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.๒๕63) ดังนี้ 
 

 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 
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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 
 
4. สภาพทางสังคม 
 4.๑  กำรศึกษำ 
   - 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 สำธำรณสุข 
  (๑)   โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำด้วง  จ ำนวน   ๑ แห่ง 
  (2)   อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) จ ำนวน 107 คน 

ลักษณะข้อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล 

- ผู้ที่มีสัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 2,926 2,839 5,769 

- ผู้ที่ไม่ได้สัญชำติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำน 0 0 0 
- ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนกลำง (ทะเบียนซึ่งผู้อ ำนวยกำร
ทะเบียนกลำงก ำหนดให้จัดท ำขึ้นส ำหรับ ลงรำยกำรบุคคลที่ไม่
อำจมีชื่อในทะเบียนบ้ำน) 

0 0 0 

- ผู้ที่อยู่ระหว่ำงกำรย้ำย (ผู้ที่ย้ำยออกแต่ยังไม่ได้ย้ำยเข้ำ) 4 0 4 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
  5.1.1 ถนนเชื่อมระหว่ำงต ำบล/อ ำเภอ มี ๒ เส้นทำง ได้แก่  

   (1) เส้นทำงที่  ๑ จำกอ ำเภอหนองไผ่  ถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง   
         ระยะทำง ๓๖  กิโลเมตร  เป็นถนนลำดยำง  ๓๖ กิโลเมตร   
   (2) เส้นทำงที่๒ จำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้ว อ ำเภอบึงสำมพัน  
         ถึงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง ระยะทำง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลำดยำง     
                                   4  กิโลเมตร ถนนลูกรัง 5  กิโลเมตร 

 
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 กำรไฟฟ้ำ 
  มีไฟฟ้ำใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้ำน  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตจ่ำยไฟฟ้ำและไม่มีไฟฟ้ำใช้ จ ำนวน
 ประมำณ   ๓๐  ครัวเรือน 
 5.3 กำรประปำ 
  ระบบประปำหมู่บ้ำน จ ำนวน  ๘  แห่ง  มีใช้ครบทั้ง  ๘  หมู่บ้ำน  แต่ยังมีพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขต
 จ่ำยน้ ำประปำ จ ำนวนประมำณ   40  ครัวเรือน 
 5.4 โทรศัพท์ 
  (๑)  เสำรับส่งสัญญำณโทรศัพท์เอกชน  จ ำนวน     5    แห่ง 
 5.5 ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 
 



-๖- 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 ประชำชน  ประกอบอำชีพ ดังนี้ 
   อำชีพเกษตรกร   ประมำณ ๗๐% (ปลูกข้ำวโพด , ยำงพำรำ , มะขำมหวำน ฯลฯ)   
  อำชีพรับจ้ำง   ประมำณ ๒๐% 
  อำชีพค้ำขำยและอ่ืนๆ  ประมำณ ๑๐% 
 6.1 หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
  - ปั้มน้ ำมัน  ๓ แห่ง 
  - โรงส ี   ๓ แห่ง 
 6.2 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
  - กลุ่มอำชีพ  ๒ กลุ่ม ๖๐ คน 
  - กลุ่มแม่บ้ำน  ๑ กลุ่ม ๓๒๕ คน 
 
7. ศาสนา 

7.1 กำรนับถือศำสนำ 
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 

 7.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี 
 7.3 ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
 7.4 สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ต ำบลท่ำด้วง  มีทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญ คือ ภูเขำ/ป่ำไม้/แหล่งน้ ำธรรมชำติ และมีพ้ืนที่มีทิวทัศน์
สวยงำม ซึ่งดูได้จำกตัวอย่ำงแหล่งท่องเที่ยว (อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว) ดังต่อไปนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                
 

(๑) น้ ำตกซับตะเคียน เป็นน้ ำตกที่มีลักษณะเป็นชั้นหินสูงประมำณ ๔๐ เมตร มีแอ่งรับน้ ำพ้ืนที่
กว้ำงเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ ๓๐ เมตร มีพ้ืนที่สวยงำม เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว สถำนที่อยู่หมู่ ๑ บ้ำน
ปำงยำง  ระยะทำงถึงน้ ำตกประมำณ ๒ ก.ม. เป็นถนนลูกรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๒) น้ ำตกวังยำยดง  เป็นน้ ำตกมีลักษณะเป็นแนวหินกั้นทำงไหลของน้ ำ มีแอ่งรับน้ ำพ้ืนที่กว้ำง มี
ควำมสวยงำม เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว  สถำนที่อยู่หมู่ ๗ บ้ำนห้วยตลำด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) หมอกในหุบเขำ สภำพทั่วไปของต ำบลท่ำด้วงเป็นภูเขำล้อมรอบ ลักษณะเป็นเนินเขำสลับที่
รำบสูง  ช่วงฤดูหนำวจะมีหมอกหนำในช่วงเช้ำ ทิวทัศน์สวยงำม เหมำะส ำหรับกำรท่องเที่ยว 
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 (4) เคำรพพระศพพระอธิกำรวิชัยรัตน์ ฐิตธัมโม (หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธัมโม)  ซึ่งเป็นพระเกจิอำจำรย์
ศิษย์เอกสืบสำยวิทยำคมจำก พระครูวิชิตพัชรำจำรย์  (หลวงพ่อทบ) วัดช้ำงเผือก ต ำบลวังชมภู อ ำเภอเมือง
เพชรบูรณ์ พระเกจิชื่อดังแห่งเพชรบูรณ์ ณ เจดีย์ พระอรหันต์ ๑๐๘ วัดซับตะเคียน หมู่ ๑ บ้ำนปำงยำง ต ำบล
ท่ำด้วง     

 
9. อ่ืนๆ 

9.1 มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชำวบ้ำน    ๕ รุ่น ๔๕๐ คน 
- ไทยอำสำป้องกันชำติ   ๒ รุ่น ๑๕๐ คน 
- กองหนุนเพื่อควำมมั่นคงของชำติ  ๒ รุ่น ๒๐๓ คน 
- กลุ่มอำชีพ    ๒ กลุ่ม ๖๐ คน 
- กลุ่มแม่บ้ำน    ๑ กลุ่ม ๓๒๕ คน 
- อำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ๒ รุ่น ๑๑๙ คน 

9.2 ตรำสัญลักษณ์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำด้วง          
รูปไร่ข้าวโพด   มีควำมหมำยคือ  ประชำชนส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพ

เกษตรกรรม  ที่ส ำคัญได้แก่ กำรปลูกข้ำวโพด  พ้ืนที่มีควำมอุดมสมบูรณ์  มี
ควำมเจริญทำงด้ำนเศรษฐกิจ และประชำชนมีควำมอยู่ดีกินดี 

รูปภูเขาและดวงอาทิตย์   มีควำมหมำยคือ กำรเมืองมีควำมมั่นคง 
ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและมีควำมรักควำมสำมัคคี 
 

9.3 ศักยภำพในต ำบล 
9.3.1 ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 (๑) จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวน  ๔6 คน 
  - ฝ่ำยบริหำรฯ          จ ำนวน      ๔  คน 
  - ฝ่ำยสภำฯ      จ ำนวน    ๑๕  คน 
  - ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ    จ ำนวน   27  คน 
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 (2) ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
 - ต่ ำกว่ำประถมศึกษำ    จ ำนวน    ๓ คน 
 - ประถมศึกษำ     จ ำนวน     ๒ คน 
 - มัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ    จ ำนวน    ๑6 คน 
 - ปริญญำตรี     จ ำนวน    24 คน 
 - สูงกว่ำปริญญำตรี    จ ำนวน     ๑ คน 

 (3) รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62  จ ำนวนเงิน   33,214,814.86  บำท 
       แยกเป็น 
  - เงินรำยได้จัดเก็บเอง/ภำษีจัดสรร    จ ำนวนเงิน   17,094,902.86   บำท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป                     จ ำนวนเงิน   16,119,912   บำท

 9.3.2 ศักยภำพของชุมชนและจุดเด่นของพ้ืนที่ 
 (๑) กำรรวมกลุ่มของประชำชน 

  จ ำนวนกลุ่มทุกประเภท  ๑๖ กลุ่ม   แยกเป็น 
    - กลุ่มอำชีพ    ๘ กลุ่ม 
    - กลุ่มออมทรัพย์   ๘ กลุ่ม 
 (2) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
  พ้ืนที่ เป็นภู เขำและเป็นที่รำบลุ่ม เหมำะแก่กำรเพำะปลูก และอุดมไปด้วย
 ทรัพยำกรธรรมชำติ  และแหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

วิสัยทัศน์ 
“มั่นคงมั่งค่ังยั่งยืน” 

เป้าหมาย 
- การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

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

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

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

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

อย่างมีคุณภาพ 
(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-

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

- การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

- การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

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

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
1) การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมทั้ง

ด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านบุคลากรวิจัยด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านการ
บริหารจัดการรวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และ
สาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากาลังคนและแรงงาน

ให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิด
เสรีของประชาคมอาเซียนโดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยีเร่งรัด
ให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้สนับสนุนให้
แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและ
ระหว่างพ้ืนที่การผลิตเพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการ
ผลิตสูงสุดและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบคุณวุฒิ
วิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 

3) การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวและ

ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการด าเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ
เพ่ิมสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้า
และช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้นตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

4) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของ
ประเทศพัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบรวมทั้งพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิด
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จากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและ
อุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการ
ผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

5) การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากลสามารถสร้างความ
เชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จาเป็นสาหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร
และพลังงานจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาด
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจรวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ้นส่วน
และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดพิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่และแหล่งน้าใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับท่ีเหมาะสมใช้กลไกตลาดในการป้องกันความ
เสี่ยงตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท้าการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่ง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบกทางน้าและทาง
อากาศเร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุม
กิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและก าหนดและจัดท ากฎหมาย
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัส
เตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทาง
กายภาพวิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อ
ยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงการผลิตกับ
อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การ
เป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนเช่นโลจิสติกส์และพลังงาน
รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆเช่นลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
เป็นต้นส่งเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิตการตลาดการ
บริหารจัดการการเงินและโลจิสติกส์เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอลในการอานวยความสะดวกทาง
การค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์การลงทุนที่ใช้
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เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์การจัดตั้งสานักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัท
การค้าระหว่างประเทศรวมทั้งการให้ความส าคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่
สังคมขององค์กรและกิจการเพ่ือสังคม 
- การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดย
ช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านวัยเรียนวัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้
ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมวัยแรงงานให้มีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศวัยผู้สูงอายุให้มี
การทางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดารงชีวิตมีการสร้าง
เสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆที่จะ
ก่อให้เกดิภาระแก่ปัจเจกบุคคลครอบครัวและระบบบริการสุขภาพ 

2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงโดย 
(1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษาโดยปรับระบบบริหารจัดการ

การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
(2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ

การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 

(3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบตั้งแต่กระบวนการผลิตสรรหาและการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่งรวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์
จากตัวผู้เรียนและ 

(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกาลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของตลาดการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

3) การพัฒนาด้านสุขภาพโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่
อาศัยสาหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้า
และสร้างความยั่งยืนในระยะยาวโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรด้านสาธารณสุขบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความ
เป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการอภิบาลระบบ
สุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ 
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) 
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ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ(Product Hub) และศูนย์กลางบริการ
วิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความส าคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ(Health in All Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของ
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชน 

4) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูง
วัยโดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจาเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัยและ
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการ
สุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแล
ผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประ
จาวันสาหรับผู้สูงอายุ 
- การลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

1) การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมุ่งเน้นการเพ่ิม
ผลิตภาพแรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐานปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อน
ทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริงเร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ
และมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อยโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับพ้ืนที่สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคา
สินค้าเกษตรลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิบัตรพ้ืนฐานและเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกโดย 

(1) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการ
เข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสวัสดิการสังคมและกระบวนการยุติธรรม 

(2) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่
พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยด าเนินการ
ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนและ 

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

การเกษตรสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทากินและยากจนได้มีที่ดินเป็น
ของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ
และเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานและสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมรวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรมเช่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษี
มรดกและภาษีสิ่งแวดล้อมเป็นต้น 

4) การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคการคุ้มครองสิทธิขั้น
พ้ืนฐานและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและ
ความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้าเช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก
กฎหมายที่ดินเป็นต้น 
- การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง
เตรียมความพร้อมรองรับความเป็นเมืองทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้าน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมืองรวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 

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

3) การส่งเสริมการลงทุนการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้ความส าคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้
นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้านรวมทั้งส่งเสริมการ
จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์การบริหารจัดการแรงงาน
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ต่างด้าวและการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพ่ือช่วยอานวยความสะดวกด้านการค้า
ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 
- การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

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

2) การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างระบบหมุนเวียน
วัสดุที่ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการ
ต่างๆเช่นการปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานและฉลากสินค้าเป็นต้น 

3) การส่งเสริมการผลิตการลงทุนและการสร้างงานสีเขียวเพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สีเขียวส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณ
ค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) 
ส่งเสริมการท้าการเกษตรกรรมยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ 

4) การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วยการเร่งรัดการ
ควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและ
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บริโภคเพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการ
ขยะเป็นล้าดับแรกโดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ให้
มากที่สุดเร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดในพ้ืนที่วิกฤตสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสมเน้นการแปรรูปเป็น
พลังงานสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยให้ความรู้แก่ประชาชน
และการบังคับใช้กฎหมาย 

5) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศผลักดันการจัด
ทาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียนหา
แนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงในประเด็นการขนส่งข้าม
พรมแดนการเคลื่อนย้ายแรงงานการบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิม
ศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วนส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความส าคัญกับการป้องกันน้าท่วมวางแผนป้องกันเมือง
และพ้ืนที่ชายฝั่งพัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศส่งเสริมการ
ลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติและ
การจัดท าแผนธุรกิจต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก 
สุโขทัย อุตรดิตถ์) 

วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
พันธกิจ 

๑. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและการ
สร้างสรรค ์
๓. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
๒. พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริหาร เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีนและอาเซียน 
๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬาและสุขภาพ 
๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยื่น 

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

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย    
๑. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 
๒. จ านวนกลุ่มผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
๓.จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
๔. เส้นทางเชื่อมโยง E - W- E - C ที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
๕. จ านวนเครือข่ายการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอินโดจีน และประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 
๗. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๘. รายได้จาการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๙. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
๑๐. จ านวนหมูบ้านและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๑๑.  จ านวนหมูบ้ าน  /  ชุ มชน  ที่ ไ ด้ รั บการ พัฒนาองค์ ความรู้ ในการอนุ รั กษ์ และ ฟ้ืน ฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑๒. จ านวนเครือข่ายหมูบ้าน / ที่มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูปและการบรรจุภัณฑ์โดยใช้
เทคโนโลยีเหมาะสม 
๒.พัฒนาการคมและระบบ logistics 
๓. พัฒนาและส่งเสริมการค้า การตลาด ทั้งภายในและต่างประเทศ 
๔. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
๕. เสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการและการลงทุน 
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๖. ส่งเสริม พัฒนา และอนุรักษ์การท่องเที่ยว 
๗. ส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 
๙. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๑๐. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการผลิต/การค้า/การบริการอย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า 
๑๑. ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการจัดการอย่างเป็นระบบ 

 
1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 

วิสัยทัศน์ : ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
 “จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ใช้ศักยภาพ
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ไปสู่การเป็นบ้านเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

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

เป้าประสงค์รวม  
๑. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัว ในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้ าลดลง และด ารงชีวิต 

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความม่ันคงทางพลังงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงชองคน
และ ชุมชนอย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ    
                               สิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างความพร้อมต่อ AEC 

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

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและของฝากที่ระลึก 
๖. การท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี 
๗. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและมีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ประชาชนสามรถเข้าถึงระบบสวัสดิการทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๙. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๑๐.  เพ่ือเพ่ิมความอุดสมบูรณ์ชองฐานทรัพยากรป่าไม้ 
๑๑.  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
๑๒.  สร้างความม่ันคงทางพลังงานผ่านการใช้พลังงานทดแทน หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้ 
๑๓.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางธรรมชาติ 
๑๔.  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
๑๕.  มูลค่าภาคอุตสาหกรรม และการค้าเพ่ิมสูงขึ้น 
๑๖.  เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑๗.  ผลิตภาพแรงงานเพ่ิมสูงขึ้น 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 

  “ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการท่องเที่ยว
และแหล่งน้ า ล้ าเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

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

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์ 
“ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม  ก้าวล้ าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ” 

2.2 ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
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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                                                             

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค ์ เพ่ิมพูนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มีความสมบูรณ์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 
กลยุทธ์  - ส่งเสริมกิจกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
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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. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

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

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

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

โอกาส (Opportunity = O) 
๑. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหนองไผ่-ต าบลท่าด้วง 
๒. จังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนด้านแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 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 ามักจะ

ขาดแคลน 
๕. การช่วยเหลือด้านการออกเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 

เป็นไปด้วยความล่าช้า 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- ถนนในหมู่บ้านช ารุดเสียหาย 
- ถนนบางเส้นทางยังเป็นถนนดินถนนลูกรัง 

2. ปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 
- คูคลองหลายสายตื้นเขิน 
- น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค 

3. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร 
- ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน   

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.เคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

2. การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

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

ส านักปลัด กองคลัง 

3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สาธารณสุข ส านักปลัด กองคลัง 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด กองคลัง 

5. การพัฒนาด้านสังคม บริการสังคมและ
ชุมชน 

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

ส านักปลัด กองคลัง 

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง 

7. การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

บริหารทั่วไป 1.บริหารงานทั่วไป 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

8. การพัฒนาด้านการเกษตร บริการสังคมและ
ชุมชน 

1.การเกษตร 
2.เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 

  
 
 



- ๒๖ - 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 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 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10 

 
 

6,364,000 

 
 

43 

 
 

6,640,000 - - 53 13,004,000 
รวม - - - - 10 6,364,000 43 6,640,000 - - 53 13,004,000 

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

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 

1 

 
 
 
- 
- 
- 
 

495,000 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
- 
- 
 

1 

 
 
 
- 
- 
- 
 

495,000 
รวม - - - - 1 495,000 - - - - 1 495,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

แบบ ผ.01 



- ๒๗ - 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 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 วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 

1 
 
- 
 

- 
- 
 

15,000 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

- 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
- 
- 
 

1 
 
- 
 

- 
- 
 

15,000 
 
- 
 

รวม - - - - - - 1 15,000 - - 1 15,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 
1 

- 
490,000 

- 
- 

- 
- 

 
 
- 
- 

 
- 
- 

- 
1 

- 
490,000 

รวม - - - - 1 490,000   - - 1 490,000 



- ๒๘ - 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร ์
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 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 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
3 

- 
515,000 

- 
- 

- 
- 

- 
3 

- 
515,000 

รวม - - - - - - 3 515,000 - - 3 515,000 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้าน
การเกษตร 
8.1 แผนงานการเกษตร 
8.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม - - - - - - - - - - - - 
รวมท้ังสิ้น - - - - 12 7,349,000 47 7,170,000 - - 59 14,519,000 

 
 
 
 



- ๒๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมติดตั้ง
ระบบสบูน้้าเพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง 

เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อ
แก้ปัญหาภัย
แล้ง 

ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาล ขนาด 4 น้ิว ลึก 
60.00 เมตร หรือสามารถให้น้้าไม่น้อยกว่า 
6,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 150,000  - บ่อบาดาล
, ระบบสูบ
น้้า 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 170 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วัดใหม ่
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 240 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง 

- - - 150,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



- ๓๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 300,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกสระ
ประปา 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่  

เพื่อขุดลอกสระ
ประปาใหม้ีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร ลึก 5.00 เมตร ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 7,000 
ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสร้างของ 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 250,000 - สระ
ประปา 
 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่
ที่ 2 บ้านซับชมพู่  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 320 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้ง
ของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 190,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 480 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้ง
ของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 300,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



- ๓๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 48.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 240 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง 

- - - 150,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 170 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้้า คสล. บริเวณคลอง
เฉลียงทอง 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

เพื่อก่อสร้าง
ก่อสร้างผนังกั้น
น้้าคสล.ป้องกัน
น้้ากัดเซาะ 

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.20 เมตร 
หนา 0.20 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 130,000 - ผนังกัน้น้้า 
คสล. 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค
และการเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการจ้างเหมา
ปรับปรุงขุดลอกคลอง 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 12.00 เมตร ก้นคลอง
เฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกเฉลีย่  2.50 เมตร ยาว 
460  เมตร ดินขุด 4,100 ลบ.ม.(ขุดในส่วนท่ี
ตื้นเขิน) รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - ความ
กว้าง, ลึก, 
ยาว คลอง 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค
และการเกษตร 

กองช่าง 



- ๓๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

12  โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 340 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยหลังบ้านผู้ใหญ ่
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 54.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 162 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 
480.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 300,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



- ๓๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างราวกัน
ตกสะท้อนแสง บรเิวณ 
ซอยล้าสุทธิ 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อก่อสร้างราว
กันตกสะท้อน
แสง 

ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 300 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้งของ อบต.
ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 170,000 - ราวกันตก
สะท้อน
แสง 

ให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างสะพาน
อาสา หลังโรงเรียน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อก่อสร้าง
สะพานอาสาใช้
ในการสัญจรไป
มา 

ปริมาณงาน กว้าง  1.20 เมตร  ยาว  16.00  
เมตร  หนา  0.12  เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนก่อสรา้งของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 150,000 - สะพาน
อาสา 

ประชาชนมี
สะพานอาสาใช้
ในการสัญจรไป
มา 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หลังโรงเรียน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 136.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 340 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 320 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

 



- ๓๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
หนองเดื่อ 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 320 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00เมตร ยาว 64.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 320 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการติดตั้งเสาไฟ
แรงต่้าพร้อมตดิตั้งระบบ
สูบน้้าอัตโนมัต ิ
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อติดตั้งเสาไฟ
แรงต่้าพร้อม
ติดตั้งระบบสูบ
น้้า 

ปริมาณงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้า ขนาด 6.00 เมตร 
ยาว 1,300.00 เมตร พร้อมติดตัง้ระบบสูงน้้า
อัตโนมัติ 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 190,000 - เสาไฟ, 
ระบบสบู
น้้า 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

23 โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายน้้า พร้อมปรับ
พื้นทาง 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

เพื่อวางท่อ
ระบายน้้าพร้อม
ปรับพื้นทาง 

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 2 จุดๆละ 7 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 60,000 - จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ด้
รับผลกระทบ
จากน้้าท่วมและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 



- ๓๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

24 โครงการจ้างเหมาวาง
ท่อระบายน้้า พร้อมปรับ
พื้นทาง 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อวางท่อ
ระบายน้้าพร้อม
ปรับพื้นทาง 

ปริมาณงาน วางท่อ คสล. ขนาด 0.80 ยาว 
1.00 เมตร จ้านวน 6 จุดๆละ 6 ท่อน 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 130,000 - จ้านวนท่อ
ระบายน้้า 

ประชาชนไมไ่ด้
รับผลกระทบ
จากน้้าท่วมและ
สะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
วังขอน 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 240 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 150,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
หมู่ที่ 2 บ้านซับชมพู่  

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
ลดผลกระทบน้้า
ท่วมถนน 

ปริมาณงาน กว้าง 1.80 เมตร สูง 2.10 เมตร 
ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 135,000 - ท่อเหลี่ยม 
คสล. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนน้้า
ล้นผ่าน คสล. ข้ามคลอง 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  

เพื่อก่อสร้าง
ถนนน้้าล้นผ่าน 
คสล.ให้ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 42.00 
เมตร หนา 0.20 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 210 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนก่อสรา้ง
ของ อบต.ท่าด้วง  ก้าหนด 

- - - 180,000 - ถนนน้้าล้น
ผ่าน คสล. 

ประชาชนมีถนน
น้้าล้นผ่าน คสล. 
ข้ามคลอง ใช้ใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 



- ๓๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

28 โครงการจ้างเหมาขุด
ลอกสระน้้าเพื่ออุปโภค 
บริโภคแก้ปญัหาภัยแล้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อขุดลอกสระ
ใหม้ีน้้าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภค 

ปริมาณงาน กว้าง 30.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร ลึก 5.00 เมตร  ดินขุดไม่นอ้ยกว่า 
3,600 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - สระน้้า 
 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

29 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อก่อสร้าง
ถนน คสล.ให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล. 
ลดผลกระทบน้้า
ท่วมถนน 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่นอ้ยกว่า 160 
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.
ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน 
คสล.ใช้ในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 



- ๓๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

32 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 20,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

33 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 20,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

34 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 20,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

 
 



- ๓๘ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

35 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 5-6 ต้าบลท่าด้วง  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7,000 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการจ้างเหมาปรับ
เกลี่ยแต่งถนนดินเดิม 
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 
3,000 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตาราง
เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง 
ก้าหนด 

- - - 30,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ดินเดิมใช้สญัจร
ไปมาและขนส่ง
พืชผลทางการ
เกษตร 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

 
 



- ๓๙ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

40 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังให้
ประชาชนใช้ใน
การสญัจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
4,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 1,800 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 200,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

 
 



- ๔๐ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

41 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 5 บ้านโป่งสะทอน  

เพื่อปรับเกลีย่
แต่งถนนดินเดิม 
ให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาเพื่อ
การเกษตรกรรม 

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 
2,250 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือลงวัสดุ
คัดเลือกไม่น้อยกว่า 900 ลบ.ม. รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 100,000 - พื้นที่ผิว
จราจร 

ประชาชนมีถนน
ลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมาได้ด ี

กองช่าง 

42 โครงการปรับปรุงย้าย
โครงสร้างประปาพร้อม
ติดตั้งระบบสูบน้้า 
บริเวณตีนจ้้า 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อย้ายโครงสร้าง
ประปาพร้อมติดตั้ง
ระบบสูบน้้าเพื่อให้
ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ปริมาณงาน ย้ายโครงสรา้งประปา ขนาด กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูง 10.00 เมตร 
พร้อมถังบรรจุน้้า 8,000 ลิตร รายละเอยีดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 170,000 - ประปา, , 
ระบบสบู
น้้า 

ประชาชนมีน้้า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

43 โครงการขยายท่อเหลีย่ม
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม 

เพื่อขยายท่อ
เหลี่ยม คสล. 
ลดผลกระทบน้้า
ท่วมถนน 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00เมตร  ยาว 6.00 เมตร 
สูง 2.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 495,000 - ท่อเหลี่ยม 
คสล. 

ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

รวม 43 โครงการ  - - - 6,640,000 -  

 



- ๔๑ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง       
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาาและคุณภาพชีวิต  
 1. ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านสังคม            
  5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 
การท้าปลาส้ม 

เพื่อจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ การ
ท้าปลาสม้ 

จ้านวน  ๑  ครั้ง/ป ี - - - 15,000 - ประชาชนท่ี
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ประชาชนน้าความรู้
จากการฝึกอบรมไป
ต่อยอดเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ส้านักปลดั 

รวม 1 โครงการ  - - - 15,000 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
7.2 แผนงานเคหะชุมชน     

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บของเอนกประสงค์
พร้อมซ่อมแซมประตู
หน้า อบต.ท่าด้วง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อก่อสร้าง
อาคารเก็บของ
เอนกประสงค์
พร้อมซ่อมแซม
ประตูหนา้ 

ปริมาณ กว้าง 4.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร 
สูง 3.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 125,000 - อาคาร, 
ประต ู

มีสถานท่ีส้าหรับ
ให้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ 
ของทางราชการ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายห้องพัสดุ
และห้องครัว อบต.ท่า
ด้วง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อขยายห้อง
พัสดุและ
ห้องครัว อบต.
ท่าด้วง 

ปริมาณ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร 
สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 140,000 - ห้องพัสดุ
และ
ห้องครัว 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ให้เก็บวัสดุ
อุปกรณ์และ
เอกสารต่างๆ 
ของทางราชการ 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารเอนกประสงค ์
หมู่ที่ 4 บ้านเฉลียงทอง  

เพื่อปรับปรุงต่อ
เติมอาคาร
เอนกประสงค์ 
 

ปริมาณงาน กว้าง 11.00 เมตร ยาว 18.00 
เมตร สูง 3.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง ก้าหนด 

- - - 250,000 - อาคาร
เอนกประ
สงค์ 

มีสถานท่ีส้าหรับ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม 

 

รวม 3 โครงการ  - - - 515,000 -  

  



- ๔๓ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อ
เมนต์ประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ท่ี 1 บ้านปางยาง 

เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ท่อเมนต์ประปา
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ชั้น
คุณภาพ 13.5 ยาว 4,200 เมตร ลึก 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 480,000 - - จ านวน
ท่อพีวีซี 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อ
เมนต์ประปาแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยตลาด 

เพื่อปรับปรุงขยายเขต
ท่อเมนต์ประปา
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ปริมาณงาน วางท่อพีวีซี ขนาด 2 น้ิว ชั้น
คุณภาพ 13.5 ยาว 4,200 เมตร ลึก 
0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 480,000 - - จ านวน
ท่อพีวีซี 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลองเพื่อกัก
เก็บน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ท่ี 6 บ้านสันเจริญ 

เพื่อขุดลอกคลองเพื่อ
กักเก็บน้ าแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร สูง 3.0.0 เมตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,040 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 500,000 - - จ านวน
คลอง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกคลองเพื่อกัก
เก็บน้ าแก้ปัญหาภัยแล้ง 
หมู่ท่ี 1 บ้านปางยาง 

เพื่อขุดลอกคลองเพื่อ
กักเก็บน้ าแก้ปัญหา
ภัยแล้ง 

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
260.00 เมตร สูง 3.0.0 เมตร ดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,040 ลบ.ม.รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 500,000 - - จ านวน
คลอง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 



- ๔๔ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน        
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนนน้ าล้น
ผ่าน คสล. บริเวณคลองหลัง
โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 
หมู่ที่  7 บ้านห้วยตลาด  

เพื่อก่อสร้างถนนน้ า
ล้นผ่าน คสล. ให้
ประชาชนใช้ในการ
สัญจรไปมา 

ปริมาณงาน กว้าง 4.00  เมตร ยาว 
18.00 เมตร สูง 1.20 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง ก าหนด 

- - 450,000 - - ถนนน้ าล้น
ผ่าน คสล. 

ประชาชนมีถนน
น้ าล้นผ่าน คสล.
ใช้ในการสัญจร
ไปมา 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า 
คสล.บริเวณคลองเฉลียง
ทอง จ านวน 2 จุด 
หมู่ที่  4 บ้านเฉลยีง 

เพื่อก่อสร้างผนังกั้น
น้ า คสล. ให้
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

ปริมาณงาน ทอง กว้าง 1.80 เมตร สูง 
1.20 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 
16.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 498,000 - - ผนังกั้นน้ า 
คสล. 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
เกษตรกรรม 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างระบบหอ
ถังสูงประปาพร้อมขยายท่อ
ประปาแก้ปัญหาภยัแล้ง 
หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม   

เพื่อก่อสร้างระบบ
หอถังสูงประปา
พร้อมขยายท่อ
ประปาแก้ปัญหาภยั
แล้ง 

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร สูง10.00 เมตร วาง
ท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ช้ันคุณภาพ13.5 
ยาว 1,500 เมตร ลึก 0.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง ก าหนด 

- - 480,000 - - ระบบหอ
ถังสูง,ท่อ
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 



- ๔๕ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและ ชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน                

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

8 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
ประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาภัย
แล้ง 
หมู่ที่ 6 บ้านสันเจรญิ  

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยน
ท่อประปาหมู่บ้าน 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ปริมาณงาน วางท่อประปาช้ันคุณภาพ 
13.5 ขนาด 3 น้ิว ยาว 3,000 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 500,000 - - ท่อ
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
ประปาหมู่บ้าน แก้ปัญหาภัย
แล้ง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

ปรับปรุงเปลี่ยนท่อ
ประปาหมู่บ้าน 
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ปริมาณงาน วางท่อประปาช้ันคุณภาพ 
13.5 ขนาด 3 น้ิว ยาว 4,200 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 496,000 - - ท่อเมนต์
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า
เพื่อป้องกันน้ าท่วมชุมชน
บ้านท่าด้วง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง 

เพื่อวางท่อระบาย
น้ าป้องกันน้ าท่วม
ชุมชนบ้านท่าด้วง 
 

ปริมาณงาน วางท่อคอนกรีตอัดแรง ช้ัน 
3 ขนาด 0.80 x 1.00 เมตร จ านวน 
500 ท่อน ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร 
จ านวน 300 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 
รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ท่า
ด้วง ก าหนด 

  1,980,000   ท่อ
ประปา 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ  - - 6,364,000 - -  



- ๔๖ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน           

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นท่าด้วง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

เพื่อจัดฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพ การ
ท าน้ ายาล้างจาน
และแชมพูสระผม 

ปริมาณงาน กว้าง 30.00 
เมตร ยาว 40.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลน 
อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 495,000 - - อาคาร เด็กเล็กไดม้ีอาคาร
เรียนที่ดีและ
ปลอดภัย ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ  - - 495,000 - -  
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๗ - 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม     
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน       
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าป้ายบอกทาง
ป้ายเตือนความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยว บริเวณสาม
แยกท่าด้วง 
หมู่ที่ 8 บ้านท่าด้วง  

จัดท าป้ายบอกทาง
ป้ายเตือนความ
ปลอดภัยแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
18,000  เมตรรายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.ท่าด้วง ก าหนด 

- - 490,000 - - ป้ายบอก
ทางป้าย
เตือน
ความ
ปลอดภัย 

ประชาชนไดร้ับ
ได้รับความ
ปลอดภัยจาก
การเดินทาง 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ  - - 490,000 - -  

 
 
 
 



- ๔๘ - 
 

 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 7 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง  อ าเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั ๒๕61 
(บาท) 

๒๕๖2 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕64 
(บาท) 

๒๕65 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน จัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน จ านวน  4 ตัว ๆ ละ 
1,500.- บาท 

- - - 6,000 - กองคลัง 
 

2 การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง  จ านวน 5 
รายการๆ ละ 20,0๐๐.- บาท 

- - - 100,000 - ส านักปลดั 

รวม  - - - 106,000 -  

     

แบบ ผ.03 



 ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง

ติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้อง
ติดตามและประเมินผลโครงการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 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 
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 า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่ น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
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ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

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. 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) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5 ความโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ / กิจกรรมสาธารณะ    
6 การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7 ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน    
8 ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
9 การบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    
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แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

        ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีจ านวน 8 ยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

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

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท าแผนพฒันา

ของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา
ของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ ของ 
อบต. 

   

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

 

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

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

 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

4 มีรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
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ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

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

 

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

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

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 
………….……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….... 
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3.1.4 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

 

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

 

3.1.5 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
สังคม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

 
3.1.6 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมิน
ตามสภาพความเป็นจริง (เพียงช่องเดียว) 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

 

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

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

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ    
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ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
ของ อบต. 

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

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

3.1.8 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วงในการพัฒนาด้าน
การเกษตรอยู่ในระดับใด โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 
(เพียงช่องเดียว) 
 

ที่ ประเด็น 
พอใจ
มาก    

พอใจ 
ไม่

พอใจ  
1 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการจัดท า

แผนพัฒนาของ อบต. 
   

2 มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาของ อบต. 

   

3 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรมต่าง ๆ 
ของ อบต. 

   

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

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

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมิน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงการบริหารงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าด้วง 

 



 
 

 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 



-๕๙- 
 



-๖๐- 
 



-๖๑- 
 



-๖๒- 
 

 


