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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล 

 
1.  ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
เทศบาลต าบลท่าปลา  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   เป็นชุมชนที่ราษฎรได้อพยพมาจากพ้ืนที่

อ าเภอท่าปลาเดิมที่มีการก่อสร้างเข่ือนสิริกิติ์   เมื่อปี พ.ศ. 2512   โดยทางราชการได้มอบหมายให้นิคมสร้าง
ตนเองล าน้ าน่าน  กรมประชาสงเคราะห์ (เดิม) เป็นฝ่ายจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่ราษฎร และได้กันพ้ืนที่ส่วน
หนึ่งไว้ใช้เป็นศูนย์ราชการอ าเภอท่าปลา ต่อมาราษฎรได้ปรับปรุงพ้ืนที่จนเป็นชุมชนใหม่ มีสถานที่ประกอบการ
ค้าและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้น  จึงได้ยกฐานะชุมชนเป็นสุขาภิบาลท่าปลา   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2516  
ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลท่าปลา เป็นเทศบาลต าบลท่าปลา  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ.ศ.2542  ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2542  เป็นต้นไป 

สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขาเล็ก ๆ  ดินมีลักษณะปนหินกรวดเล็ก ๆ ท าให้ไม่เหมาะ
แก่การเพาะปลูก    ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป   การเกษตรกรรม แต่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 
เพราะสภาพของดินไม่สมบูรณ์ และสภาพภูมิอากาศไม่อ านวย 

เทศบาลต าบลท่าปลา   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   2.915  ตารางกิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดต่อ   
ดังนี้ 
            ทิศเหนือ  ติดต่อกับ บ้านสามร้อยเมตร  หมู่ที่ 12  ต าบลท่าปลา 
             ทิศใต้   ติดต่อกับ บ้านเนินสวน หมู่ที่ 6  ต าบลท่าปลา 
             ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ แนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ   
             ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ บ้านน้ าคอม  หมู่ที่ 3  ต าบลท่าปลา 
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    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปด้านเหนือเป็นเนินเขาสลับที่ราบสูง ด้านตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขา และมี    เนิน
เขาสลับอยู่ทั่วไป ๆ มีล าห้วยไหลผ่านหลายสาย ความอุดมสมบูรณ์ของดินค่อนข้างต่ า ความชุ่มชื้นมีน้อย  พ้ืนที่
แห้งแล้งกันดาร ท าให้เกิดการพังทลายของดิน และพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนของชาติ 

 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

          เทศบาลต าบลท่าปลา  มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ คือจัดอยู่
ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยมีระยะช่วงฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันชัดเจน
และเนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูง จึงท าให้อากาศร้อนจัดใน   ฤดูร้อน  และหนาวจัด
ในฤดูหนาว มีฝนตกชุกในฤดูฝน โดยสามารถแบ่งตามฤดูกาลได้ดังนี้ 
                  - ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือน        กรกฎาคม  ถึงตุลาคม 
                  - ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่เดือน          พฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ 
                  - ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือน          มีนาคม ถึง มิถุนายน 
 
    1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %    

    1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลได้ด าเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 
    ล าห้วย  ๑ แห่ง สระน้ า  ๓ แห่ง 
    หนองน้ า ๓ แห่ง บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง - แห่ง บ่อบาดาล ๕ แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ า - แห่ง 
    แม่น้ า  - แห่ง ฝาย  ๒ แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 
    
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 
เทศบาลต าบลท่าปลา มีพ้ืนที่ประมาณ 2.915  ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครอง ออกเป็น  6 

ชุมชน และอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลท่าปลา  ประกอบด้วยพ้ืนที่ทั้งหมดของหมู่ที่  1   และบางส่วนของหมู่ที่  6  
และหมู่ท่ี 8  ต าบลท่าปลา  อ าเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์  ประกอบด้วยชุมชนดังต่อไปนี้ 
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ตารางรายละเอียดเขตการปกครอง 
ล าดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 

1 ชุมชนห้วยภูนก 1 163 
2 ชุมชนตลาด 1 285 
3  ชุมชนท่าปลา  1 1 121 
4 ชุมชนเนินสวน 6 84 
5 ชุมชนเนินสว่าง  1 8 133 
6 ชุมชนเนินสว่าง  2 8 113 

รวม 899 
ที่มาของข้อมูล  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าปลา  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561 

เทศบาลต าบลท่าปลา มีการคมนาคมขนส่งกับพื้นท่ีใกล้เคียงโดยรถยนต์โดยสารประจ าทาง  เช่น  
เส้นทางคมนาคมระหว่างอ าเภอถึงอ าเภอ 

เทศบาลต าบลท่าปลา  -  เมืองอุตรดิตถ์        ระยะทาง  41  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – ตรอน      ระยะทาง  57  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – ทองแสนขัน      ระยะทาง  73  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – พิชัย       ระยะทาง  85  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – น้ าปาด       ระยะทาง  56  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – ฟากท่า       ระยะทาง  99  กิโลเมตร 
เทศบาลต าบลท่าปลา – บ้านโคก       ระยะทาง  144  กิโลเมตร 
 

    2.2  การเลือกตั้ง 
  เทศบาลท่าปลาได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  2  เขต  ดังนี้ 
  เขตเลือกตั้งที่  1  ประกอบด้วย  ชุมชนห้วยภูนก  ชุมชนตลาด  และชุมชนท่าปลา 1 
  เขตเลือกตั้งที่  2  ประกอบด้วย  ชุมชนเนินสวน  ชุมชนเนนิสว่าง  1  ชุมชนเนินสว่าง  2 
  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จ านวน  1,777   คน   ชาย   844   คน  หญิง  933 คน            
(ข้อมูล  ณ วันที่   28  กุมภาพันธ์  2562) 
3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

รายการ ปีปัจจุบัน (2562) ปีท่ีแล้ว (2561) ปีท่ีแล้ว (2560) 
ประชาการชาย (คน) 1,117 1,122 1,165 
ประชากรหญิง (คน) 1,226 1,231 1,220 
รวมประชากร (คน) 2,343 2,349 2,385 
จ านวนหลังคาเรือน 906 899 878 
ที่มาของข้อมูล  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าปลา  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561 
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ล าดับที่ ชื่อชุมชน หมู่ที่ จ านวนครัวเรือน 
จ านวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ท่าปลา  1 1 121 213 210 423 
2 ตลาด 1 285 214 237 451 
3 ห้วยภูนก 1 163 145 156 301 
4 เนินสวน 6 84 186 186 372 
5 เนินสว่าง  1 8 133 189 230 419 
6 เนินสว่าง  2 8 113 171 212 383 

รวม   899 1,118 1,231 2,349 
ที่มาของข้อมูล  :  ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลท่าปลา  ณ วันที่  30  มิถุนายน  2561 
 
   3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ (ปี) ชาย หญิง รวม 
เด็ก  (ทารก-3 ปี) 41 66 107 
เด็ก (4-6ปี) 57 46 103 
เด็กโต (7-12ปี) 103 95 198 
วัยรุ่น (13-18ปี) 86 105 191 
ผู้ใหญ่ (19-60ปี) 668 698 1,366 
ผู้สูงอายุ (61 ปี ขึ้นไป) 163 221 384 

รวม 1,118 1,231 2,349 
 
4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 

  การศึกษา 
  สถาบันการศึกษาเขตเทศบาลต าบลท่าปลา  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
1 
2 
3 

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์  1 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

710 
613 
48 

ระดับ ม. 1- 6 
ระดับประถมศึกษา 
อนุบาล  3  ขวบ 

ข้อมูล  ณ  วันที่  16  พฤษภาคม  2562 
 

     4.2 สาธารณสุข 
  ในเขตเทศบาลต าบลท่าปลามีสถานบริการรักษาพยาบาลดังนี้ 

ตารางแสดงจ านวนสถานพยาบาลในเขตเทศบาล 

ที ่ ชื่อสถานพยาบาล 
จ านวน
เตียง 

จ านวน
แพทย์ 

พยาบาล 
ทันตแพทย์ 
และเภสัชกร 

อ่ืน ๆ 

1 โรงพยาบาลท่าปลา 30 6 40 5/3 88 
          ข้อมูล   ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2559 
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     4.3 อาชญากรรม 
  มีสถานีต ารวจภูธร  1  แห่ง  คือ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอท่าปลา   สถิติที่ผ่านมาไม่เกิดคดี    
อาชญากรรม   

     4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรท่าปลาได้แจ้งให้กับเทศบาล

ทราบนั้นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

      5.1  การคมนาคมขนส่ง 
ถนนในเขตเทศบาลต าบลท่าปลา ส่วนใหญ่เป็นถนน ถนนลาดยางแอสฟัลท์  (แสดงเส้นทางหลัก

ภายในเขตเทศบาล) 
 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก       จ านวน     21     สาย       ระยะทาง    9,726.5      เมตร 
 2. ถนนลาดยาง                   จ านวน      4     สาย   ระยะทาง       901.2      เมตร 
 

ตารางแสดงสภาพถนนและเส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

ที ่ ชื่อถนน ประเภท 
ขนาดกว้าง 

(เมตร) 
ขนาดยาว 
(เมตร) 

สภาพถนน 
หมายเหตุ 

ใช้ได้ ช ารุด 
1 เทศบาล  1 

ถนนลาดยาง 
6 682 /  ความยาวรวม 

1,795 เมตร 4 1,113 /  
2 เทศบาล 2 

ถนนลาดยาง 
4 432 /  ร้านก๋วยเต๋ียวนางประภาศรี 

6 277 /  หลัง สนง.เกษตร 
3 เทศบาล 3 ถนนลาดยาง 6 683 /  ถนนอนุสรณ์ 1 
4 เทศบาล 4 ถนนลาดยาง 6 475 /  ถนนมหาดไทย 1 
5 เทศบาล 5 ถนน คสล. 6 1,140 /  ถนนมหาดไทย 2 
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ที ่ ชื่อถนน ประเภท 
ขนาดกว้าง ขนาดยาว สภาพถนน 

หมายเหตุ 
(เมตร) (เมตร) ใช้ได้ ช ารุด 

6 เทศบาล 6 ถนน คสล. 6 471 /  ข้าง ร.ร.ท่าปลาฯ 1 
7 เทศบาล 7 ถนนลาดยาง 6 914 /  ถนนแกล้วกล้า 
8 เทศบาล 8 ถนนลาดยาง 6 916 /  ถนนเนินสวน 
9 เทศบาล 9 ถนนลาดยาง 6 468 /  บ้านนายบุญธรรม 

10 เทศบาล 10 ถนนลาดยาง 6 882 /  บ้านนายสังเวียน 
11 เทศบาล 11 ถนนลาดยาง 4 507 /  ถนนร้อยใจ 
12 เทศบาล 12  ถนนลาดยาง 6 1,092 /  บ้านนายย้าย 
13 เทศบาล 13 ถนนลาดยาง 6 253 /  ซอยครูสนั่น 
14 เทศบาล 14 ถนน คสล. 4 396 /  ถนนสักทอง 
15 เทศบาล 15 ถนน คสล. 6 526 /  ซอยบุปผา 
16 เทศบาล 16 ถนน คสล. 6 338 /  ซอยครูทองศรี 
17 เทศบาล 17 ถนนลาดยาง 6 720 /  ห้วยภูนก - บ่อขยะ 
18 เทศบาล 18 ถนนลาดยาง 6 1,170 /  ต้นน้ า - ห้วยภูนก 
19 เทศบาล 19 ถนน คสล. 4 207 /  ซอยหลบเมีย 
20 เทศบาล 20 ถนนลาดยาง 4 475 /  ถนนลูกเสือ 
21 เทศบาล 21 ถนน คสล. 5 520 /  ท่าปลา - บ้านค่าย 
22 เทศบาล 22 ถนน คสล. 4 394 /  คุ้มดงหิมพานต์ – 

ประปา 6 304 /  
23 เทศบาล 23 ถนน คสล. 10 75 /  ถนนรัตนวราหะ 
24 เทศบาล 24 ถนน คสล. 6 105 /  ทางเข้า สนง.เทศบาล 

25 เทศบาล 25 ถนน คสล. 9.20 237 /  ทางขึ้นที่ว่าการอ าเภอ 

26 เทศบาล 26 ถนน คสล. 6 57 /  ซอยข้างวัดท่าปลา 

 
5.2  การไฟฟ้า 

เทศบาลต าบลท่าปลา  มีการใช้บริการไฟฟ้าครบ  100% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด    

 5.3  การประปา 
เทศบาลต าบลท่าปลา  ได้รับสัมปทานกิจการน้ าประปาจากกรมโยธาธิการ  ให้บริการน้ าประปาแก่

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าปลาและใกล้เคียง  มีผู้รับบริการจ านวน  ดังนี้   
1)  จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา      จ านวน  829 ราย 
2)  สามารถผลิตน้ าประปาได้วันละ      600  ลบ.ม./วัน 

     5.4  โทรศัพท์ 
   ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ไปรษณีย์โทรเลข การไปรษณีย์โทรเลขด าเนินการโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) สังกัด

กระทรวงคมนาคมเปิดบริการประชาชน จ านวน  1  แห่ง  
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6.  ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 

  ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่  ข้าวโพด  มะม่วงหิมพานต์  ล าไย  ดังนี้ 

 -  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ านวนประชากรทั้งหมด         
 -  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑๓ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ       ๘ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ       ๙ ของจ านวนประชากรทั้งหมด       

      6.2 การประมง 
   ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง 

      6.3 การปศุสัตว ์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  
เป็ด  โค  สุกร  กระบือ   

      6.4 การบริการ 
    1)  สถานีบริการน้ ามัน 2  แห่ง 

2)  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า    - แห่ง 
3)  ตลาดสด 1 แห่ง 
4)  ตลาดนัดอาทิตย์ละ  2  ครั้ง  (วันศุกร์/จันทร์)   

      6.5 การท่องเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงาน
ประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะส าหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

      6.6 อุตสาหกรรม 
1)  โรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  -  แห่ง 
2)  จ านวนแรงงาน   รวม  -  คน  
3)  เงินทุน  รวม   -   บาท 

      6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1)  สถานธนานุบาล  - แห่ง 
2)  โรงฆ่าสัตว์  - แห่ง 

      6.8 แรงงาน 
   ประชากรอยู่ในก าลังแรงงาน แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้าน
การเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  ประชากรต้องไปท างาน
นอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย   
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7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
       7.1 การนับถือศาสนา  ในเขตเทศบาลต าบลท่าปลาประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด 
จ านวน  3 แห่ง  

1)  วัดท่าปลา     ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลท่าปลา  
2)  วัดเนินสวน      ตั้งอยู่หมู่ที่  6  ต าบลท่าปลา 
3)  วัดเนินสว่าง   ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ต าบลท่าปลา 

      7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
   -  ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
   -  ประเพณีแห่ผีตลก   ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีตานก๋วยสลาก  ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณลีอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

      7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการท า
เครื่องจักรสานใช้ส าหรับในครัวเรือน   

  ภาษาถ่ิน ประชากรในเขตเทศบาล ส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น และแต่ละชุมชนจะออกเสียงส าเนียง
ไม่เหมือนกัน  แล้วแต่พ้ืนฐานของประชาชนนั้นว่า  ก่อนอพยพมาจากเข่ือนสิริกิติ์   ได้อาศัยและตั้งบ้านเรือน
อยู่ต าบลใด  เช่น ถ้าติดกับจังหวัดน่าน  ส าเนียงก็จะไปทางจังหวัดน่าน   

      7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ในเขตเทศบาลไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

      8.1 น้ า 
    มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ  อ่างเก็บน้ าห้วยภูนก  ใช้ผลิตน้ าประปาของเทศบาลต าบลท่าปลา  และใน
ฤดูแล้งยังขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 

      8.2 ป่าไม้ 
    ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   

      8.3 ภูเขา 
    ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา 
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      8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

   ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรไดเ้พ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน    ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  
การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง
ทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

     

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกทีน่ าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ ส าคัญในเวทีโลก 
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการท าธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการ
พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้  ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       

   ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี  ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
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สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
ในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
             
 

 ยุทธศาสตร์ชาติ  6 ยุทธศาสตร์ 
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง     

ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิต ิ    ทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ ประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึง   ผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ 
“รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้                                                                       

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง เป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ  สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต   ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคมและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วย 
            ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย  

(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักในเรื่องความม่ันคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  

(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
(๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   

ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน    
(๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น

ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง    
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมและ

ป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย  
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(๑) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม ่ 
(๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทั้งทางบกและทางทะเล  
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของ

ชาติเพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย  
(๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง 

รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้
ทุกมิต ิ  ทุกรูปแบบและทุกระดับ   

 (๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  

๔. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติ ภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน โดย  

(๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
(๒) การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค   
(๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  
(๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและ

แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ    
(๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง          

    

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ 
คือ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ 
ได้แก่  

๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอื่นๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่   

๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
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บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวที โลกควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได ้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

ประกอบด้วย  
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ

มูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย  
(๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
(๒) เกษตรปลอดภัย  
(๓) เกษตรชีวภาพ  
(๔) เกษตรแปรรูป    
(๕) เกษตรอัจฉริยะ  

๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  

(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์  
(๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์   
(๕) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  

๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่
ส าคัญของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด้วย  

(๑) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(๒) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(๓) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย  
(๔) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
(๕) ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

๔. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย  

(๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ  
(๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่    
(๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
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๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  

(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
(๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล    
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

    
 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา       
ทีส่ าคัญ คือ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ประกอบด้วย 

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย  

(๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
(๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา  
(๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
(๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม   
(๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย  

(๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการ
ตั้งครรภ์  

(๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอด
รับกับศตวรรษท่ี ๒๑  

(๓) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด    

(๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  
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๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  

(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ ๒๑  
(๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่  
(๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง

ต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
(๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม    
(๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  

(๑)  การพัฒนาและส่ ง เสริมพหุปัญญาผ่ านครอบครัว  ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย  

(๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างานและระบบสนับสนุนที่
เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ   

(๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้
มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม 
โดย  

(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
(๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี   
(๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย  

(๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
(๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน   
(๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย  
(๑) การส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
(๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
(๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ   
(๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ

อุตสาหกรรมกีฬา 
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4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  
ประกอบด้วย 

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย  
(๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
(๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
(๓) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และ

ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการท างาน  
(๕) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศ

ภาวะ และทุกกลุ่ม  
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

โดยตรง  
(๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส    
(๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง  

๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย  
(๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
(๒) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
(๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้

สามารถ ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ

และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม    
(๖) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่ 

๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย  
(๑) สร้างสังคมเข้มแข็ง ที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ

รวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ  
(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา

สังคมและภาคประชาชน  
(๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม    
(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม 
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ยุคดิจิทัล  
 

๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย  

(๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  

(๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน    
(๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน         

 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญ คือ น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม    ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่
ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะ
น าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  
(๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน  
(๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินก าเนิด  
(๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟแูม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
(๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
(๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

๒. สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
(๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(๒) ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้ง

ระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม   
(๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
(๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
(๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของภาครัฐและภาคเอกชน   
(๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย  

(๑) จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  

(๒) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  

(๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  

(๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  

(๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไก
การ มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น   

(๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ     
ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
(๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
(๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้าง

มูลค่าเพ่ิม จากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
(๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มขน้ของการใช้พลังงาน   
(๕) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ และชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย  

(๑) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนไทย  

(๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม  
(๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ   
(๔) พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญ คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการ
ก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
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ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย  

(๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค    

(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้  

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ โดย  

(๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก

ระดับ  
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย  
(๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ    
(๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย 

(๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ    
(๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มี
ความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ โดย  

(๑) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม    
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ

พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  

(๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ 
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น

ธรรม และตรวจสอบได้    
(๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
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๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น โดย 
(๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่

เปลี่ยนแปลง  
(๒) มีกฎหมายเท่าทีจ่ าเป็น    
(๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม  มีการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย  
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย  

(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  

(๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของ
การค้นหาความจริง  

(๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง มีเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ร่วมกัน  

(๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม  

(๕) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 

1.2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12   
    หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   

  การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี 
ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
  1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  มีคุณภาพ
และมีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้  มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย         
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
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ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 
อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี       
มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย
และตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เป้าหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่ม เป้าหมายใน
สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรม น าดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก  เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอด ฐานการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมี
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” จากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น โดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ ต่ าสุด
ร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
นับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา     ในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยที่เส้นทาง
การพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น       ก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม การ
ลดความเหลื่อมล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่ง
ต่อแนวทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน
อย่างสอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง และได้ก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง
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แท้จริง รวมทั้งการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ
และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัด   ในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ
ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

  เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
              เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
            เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ  
                                       เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 
 เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น     

                  โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน    
                  สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
                                      ที่แตกต่างกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
  เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
  เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน 
          พ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  3.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
  เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

เป้าหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
  เป้าหมายที่ 3 พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
  เป้าหมายที่ 4 เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
  เป้าหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
  เป้าหมายที่ 6 เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้าง  
                                      พ้ืนฐานของประเทศ 

เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 
            เป้าหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
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  3.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความ 
         เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

  เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การท า 
          เกษตรกรรม  ยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 
  เป้าหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการ 
          แข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
  เป้าหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
  เป้าหมายที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง  
          เศรษฐกิจและสังคม 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
            เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความมั่นคงด้านน้ า และบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ทั้งน้ าผิวดิน และ 
                  น้ าใต้ผิวดินให้มีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ       

       ประชาชน และระบบนิเวศ  
          เป้าหมายที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 

       ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ 
         สูญเสีย  ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
  เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 

เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถ 
                            อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความม่ันคง  

เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                  มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
        สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน 
        รูปแบบต่างๆ  ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
เป้าหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร  
        และภัยคุกคามอ่ืนๆ 
เป้าหมายที่ 6 แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา 
        เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิ

บาล ในสังคมไทย    
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
          เป้าหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

                   การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
เป้าหมายที่ 4 ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
เป้าหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบขนส่ง 
เป้าหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
เป้าหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
เป้าหมายที่ 6 การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
  เป้าหมายที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                     เพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และ 
            คุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 

เป้าหมายที่ 2 เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
เป้าหมายที่ 3 พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อ   
                  สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายที่ 4 เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เป้าหมายที่ 1 เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ 
          ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ 
  เป้าหมายที่ 2 ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

เป้าหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค 
         อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียบเศรษฐกิจ 
         ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ 
เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับ 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1.3.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  

     (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์)  
 

“ ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 

 พันธกิจ  
      1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
      2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและ 
                      การสร้างสรรค ์
      3. สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์  
      1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
      2. พัฒนาโครงการเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน 
                  และอาเซียน 
      3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ 
      4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 เป้าประสงค์  
      1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
      2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้ง 
                  และความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
      3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย - พม่า/ไทย - ลาว 
      4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและสุขภาพ 
      5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย 
การท่องเที่ยวพัฒนา การค้าชายแดนเติบโต” 

   

     พันธกิจ  
       1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม  
                         และมีการสืบสานต่อไป มีความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนในการด ารงชีวิต 
       2. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP  
                         ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 
       3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
                         และความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน 
       4. พัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและพลังงาน 
 
       5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ 

    ความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 
     และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

  3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
  4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ    
                         สิ่งแวดลอ้ม 
  5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

     เป้าประสงค์  
       1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคงและยั่งยืน 
       2.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า  

     ผลิตภัณฑ์ OTOP  
       3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
       4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
       5.  ระบบบรหิารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีศักยภาพ 
       สูงขึ้น 
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แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560 (ทบทวนใหม่) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศ
น์ 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ผลผลิตปลอดภัย 

การท่องเที่ยวพัฒนา 
การค้าชายแดนเติบโต 

พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
ความรู้ 
คู่คุณธรรม มีวินัย มี
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม 
และมีการสืบสานต่อไป มีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ
ด ารงชีวิต 
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้าน
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
การแปรรูปสินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และมีระบบการตลาดที่ดี 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชน 
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ าและพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่และการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ที่
ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 
 
 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดน
ถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน 
การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ที่
ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

เป้าประสง
ค์ 

1.ประชาชนและชุมชนมีความ
เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความ
มั่นคงและยั่งยืน 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า 
ผลิตภัณฑ์ OTOP  

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มี 
อัตลักษณ์ และยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยว 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน 
การลงทุน การท่องเที่ยว 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี
ศักยภาพสูงขึ้น 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ 
ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้
มาตรฐาน และมีการบริหาร
จัดการด้านการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว 

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
น้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้าน 
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กลยุทธ์ 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบประปา
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้
อย่างทั่วถึง 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  
1.6 ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  
 
2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยระบบ 
Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 
2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
 

3.1 ท านุบ ารุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การเพ่ิม
รายได้ 
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพ่ือนบ้านทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 
 

4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์  พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนให้เพียงพอแก่
การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม  
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อ
สุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ   
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ 
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยุค
ดิจิตอล 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา : 
 1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี
เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการพัฒนา
ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนงาน : 
  1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้และมี 

      คุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย 
 

กลยุทธ์ :  
1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค   
      สาธารณูปการระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส  
      ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาและเข้าถึง 
      แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างท่ัวถึง 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย  
      มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด  
1.6 ส่งเสริมการมีงานท าและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ า  

 

 2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และ 
มีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหาร
จัดการผลผลิตทั้งภาคเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริม
การท าเกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการ
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการน าอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับ
สากล 
  แผนงาน : 
  2.1 การพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีการตลาดที่ครอบวงจร 
  2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs และอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมี
การตลาดที่ครบวงจร 
 

     กลยุทธ์ : 
       2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 

2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
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 3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน    
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพ้ืนที่ใน
การรองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีด
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความส าคัญกับมิติของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว 
โดยส่งเสริมการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 

แผนงาน :  

3.1 การน าทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
     ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์  

  3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

      กลยุทธ์ : 
       3.1 ท านุบ ารุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต  
      สินค้าบริการ การเพิ่มรายได้ 
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพ่ือนบ้านทั้งภายใน 
      และต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ 
      และยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 

 

 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ลุ่มน้ าน่านและล าน้ าสาขา เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการ
ดูแลรักษาป่าต้นน้ า  ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มี
การบุกรุกเข้าไปท าลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ของรัฐบาล ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ าแล้ง น้ าท่วม น้ าเสีย การขาดแคลนน้ า
ภาคการผลิต น้ าอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทุดแทน พลังงานที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
 

แผนงาน :  

4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4.2 การพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
  4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ 
                           สิ่งแวดล้อม 
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กลยุทธ์ :  
  4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการอนุรักษ์  พัฒนา  
                           ฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก 
        พระราชด าริ 
  4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ 
        ประชาชนให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม  
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วน 
        รว่มของชุมชน       
  4.4 ส่งเสริม บ ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะ 
        มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี 
        ประสิทธิภาพสูงสุด  

 

 5. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยมี
เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ อ านวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า รวมไป
ถึงระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

แผนงาน :  

5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

     กลยุทธ์ : 
  5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและ 
                          นานาชาต ิ

5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ   
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและ   
      การบริการ 
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ  
      สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล 
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4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายการพัฒนา 

  เพ่ือน านโยบายผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ระยะสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดแนวทางพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  “เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตท่ีดี ในวิถีเศรษฐกิจพอพียง” 
  พันธกิจ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ
การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
  2. การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
  3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข ภายใต้สังคมที่มี
คุณภาพ  มีความมั่นคงและได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
  4. การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน 
ควบคู่กับการท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  5. การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  6. การพัฒนาการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความชอบธรรมในสังคม โดย
การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง ต าบลละ 1 ล้านบาท หมู่บ้านละ 1 แสนบาท โรงเรียนละ 1 หมื่นบาท 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

• พันธกิจ         การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและ 
                     การเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
• เป้าประสงค์    เพ่ือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
                     และเตรียมความพร้อมการเป็นประชาคมอาเซียน 
• ตวัชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

การสร้าง พัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
การคมนาคมและการขนส่งที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้
ได้มาตรฐาน  

 

- จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานทางหลวงท้องถิ่นและถนนที่
อยู่ ในความรับผิดชอบของ  อบจ. ได้รับการบ ารุ ง 
ปรับปรุง เพิ่มข้ึน 
- จ านวนถนน สะพาน รางระบายน้ า ฯลฯ ที่ได้รับการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
- จ านวนถนนสะพาน ท่อลอดเหลี่ยมฯลฯ ที่ได้รับการ
ร้องขอจากหน่วยงานอื่น 
- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมโดยบูรณาการร่วมกับ 
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  

1.2 พัฒนาแหล่งน้ า ระบบชลประทานเพ่ือ
การเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค - 
บริโภค  

- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้
สามารถใช้การได้ทั้งอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 
 
 

1.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และการวางผัง
เมือง 

- จ านวนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาการบริหาร
จัดการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
 
 
 

 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      กองช่าง  
• ความเชื่อมโยง 
     ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่
ดี             
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

• พันธกิจ         การพัฒนาระบบเศรษฐกิจสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ให้ได้
มาตรฐาน   
                     เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
• เป้าประสงค์    เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความ               
                     เข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศในอาเซียน 
• ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  การจัดกิจกรรมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมและได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 
• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

- กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการ
ผลิตและการประกอบอาชีพด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 
- จ านวนกลุ่มอาชีพ/ประชาชนที่ได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

2.2 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนเพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

- จ านวนสิ่งก่อสร้างเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพ 
เช่น ลานตากข้าว โกดังเก็บพืชผลทางการเกษตร ตลาด
กลาง อาคารเอนกประสงค์ฯลฯ ได้รับการสนับสนุน
เพ่ิมข้ึน 
 

 2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของจังหวัด
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ 
สามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดอ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัด เช่น เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อน
ดิน    วนอุทยานสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน 
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บ่อเหล็กน้ าพ้ี ฯลฯ  ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 

 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
       ส านักปลัดฯ , กองแผนและงบประมาณ , กองช่าง  
• ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี
คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
 

• พันธกิจ            การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดี อยู่ดี มีความสุข ภายใต้สังคมท่ีมี
คุณภาพ 
                        มีความม่ันคงและได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
• เป้าประสงค์     
                        เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน  สร้างความกินดี อยู่ดี มีความสุข ประชาชน 
                        ได้รับการดูแลตลอดชีวิต 
• ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                       1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้านอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
                       2. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด มีความ
มั่นคง และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทุกด้านอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

- จ านวนกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเอดส์ 
คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาสนับสนุน หรือ 
สงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ 
- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการ เด็ก เยาวชน ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา การออกก าลังกาย
และกิจกรรมนันทนาการ 

 - จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 

3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา    ยาเสพติดทุกระดับ 

- จ านวนเด็ก เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการ
ป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด 
- จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ด้านยาเสพติด 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

- จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 
- จ านวนสถานบริการด้านสาธารสุขท่ีได้รับการสนับสนุน 
การให้บริการประชาชนและทรัพย์สินของประชาชน 

 
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
       ส านักปลัดฯ , กองการศึกษาฯ , กองแผนและงบประมาณ , กองกิจการสภาฯ 
• ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่
ดี         
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

• พันธกิจ   การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน ควบคู่กับ
การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
• เป้าประสงค์     
               เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการศึกษาให้สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับ
การรักษาอัตลักษณ์ทางด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
               1. สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน 
               2. ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาด้านการศึกษา 
- จ านวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาท้ังในระบบและนอก
ระบบ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางการศึกษา 
- จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ
โรงเรียนละ 10,000 บาท 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      กองการศึกษาฯ , กองแผนและงบประมาณ  
• ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยว 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี   และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

• พันธกิจ          การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ เพ่ือให้เกิด
การ บริหารจัดการอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
• เป้าประสงค์     
                     เพ่ือให้มีการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น 
• ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                     กิจกรรมที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง
พื้นที่สาธารณะ 

- จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกันด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- จ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์
เพ่ิมข้ึน 

5.2 ส่งเสริมการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

- จ านวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย 
- จ านวนศูนย์บริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐาน  
 
 
 

 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
      ส านักปลัดฯ, กองช่าง ,กองแผนและงบประมาณ  
• ความเชื่อมโยง 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และ  
                               ส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการ  
                                                                         อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง 
 

• พันธกิจ         การพัฒนาการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความชอบธรรมในสังคม โดย
การกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึง ต าบลละ 1 ล้านบาท หมู่บ้านละ 1 แสนบาท โรงเรียนละ      
                     10,000 บาท  
• เป้าประสงค์     
                     เพ่ือสร้างระบบการเมืองและการบริหารจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุลและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
• ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างานร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

- จ านวนกิจกรรมที่มีการสนับสนุน ส่งเสริมด้านการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ 
เป็นประมุข และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 
 

6.2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
บูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และหน่วยงานอ่ืน 

- จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิ
ภายในการปฏิบัติราชการ 
- จ านวนหน่วยงานที่มีการบูรณาการการท างาน
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- จ านวนต าบล/หมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการต าบลละ 1 ล้าน หมู่บ้านละ 1 แสน  
โรงเรียนละ 10,000 บาท    
 

 
 

• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
       ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
• ความเชื่อมโยง 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2561 - 2565) 

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์  
                             “ อุตรดิตถ์เมืองแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่ ” 

ล าดับที ่ ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

     1. ด้านส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

1.1 สง่เสรมิและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุนเกษตรผสมผสาน  
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุม่อาชีพในชุมชนท้องถิ่น มีอาชีพหลัก อาชีพรอง  
อาชีพเสริมใหม้ีความเข้มแขง็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
แนวทางประชารฐั 
1.2 พฒันา ส่งเสริม สนับสนุนการเพ่ิมมลูค่าผลติภัณฑ์ ด้วยการผลติ  
การรวบรวมการผลติ การแปรรูปและการตลาด บริการ พืชผลทาง
การเกษตร  
1.3 สง่เสรมิการเกษตรอนิทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
1.4 สง่เสรมิและสนับสนุนให้ใช้วตัถดุิบในท้องถิน่เปน็ตน้ทุนในการประกอบ 
อาชีพ 
1.5 สง่เสรมิและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผูด้้อยโอกาส  
และผู้ปว่ยเอดส ์
1.6 สง่เสรมิและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชวีติ ใหไ้ดม้าตรฐาน 
อย่างทั่วถึงและเทา่เทียม  และมีประสิทธิภาพ 
1.7 ยกระดับคุณภาพชีวติคนยากจน คนยากไร้ และผูด้อ้ยโอกาส 
1.8 สง่เสรมิสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นทีด่ี   
ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางสาธารณสขุให้มคีุณภาพและบริการอย่างทัว่ถงึ  
และอปุกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พรอ้มบคุลากรทางการแพทย์  
และแพทย์ประจ าต าบล 
1.9 สง่เสรมิสนับสนุนด้านกฬีาและนนัทนาการ 
1.10 ส่งเสริมและสนับสนนุการจดัตั้งและพัฒนากองทนุสวัสดิการชุมชน   
เชิงคุณภาพ 
1.11 สนับสนนุการป้องกันและแก้ไขปญัหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอนัควร , 
สร้างภูมิคุม้กนัการตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
1.12 พัฒนาข้อมูล ระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวก 
ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 
1.13 ส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นตน้แบบแหล่งเรียนรู้ 
ในอาเซียน 

-.- 
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ล าดับ
ที ่

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

2. ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดและ
อบายมุข   

2.1 สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ 
2.2  สนับสนุนการปลูกจิตส านึกในการลด ละ เลิกอบายมุขทุกประเภท และ 

 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อลด ละ เลิกอบายมขุในชมุชนหมู่บ้าน 
2.3  สนับสนนุการป้องกนัปัญหายาเสพติดและอบายมขุในทุกพื้นที่ 
2.4  สนับสนนุการแก้ไขปญัหายาเสพติดทกุดา้นและอบายมขุทุกประเภท 
2.5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพ่ือเอาชนะยาเสพติด                    

อย่างยั่งยืนตามนโยบายและ เป้าหมายของรัฐบาล 
2.6  สนับสนนุกิจกรรม To Be Number One 

3. ด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

3.1 พฒันาเส้นทางคมนาคมขนสง่และการท่องเที่ยว 
3.2 พฒันาแหลง่น้ าเพื่อการอุปโภค - บรโิภค และการเกษตร 
3.3 พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการให้ได้

มาตรฐาน 
3.4 สนับสนุนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชมุชน และการจดัท า 

 ผังเมอืงและการใช้ประโยชน์ที่ดนิให้มกีลไกการท างานเครือขา่ย 
 ผังเมอืงทุกระดับ การจดัท าผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

3.5 พฒันาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอื้อต่อการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สนิค้าและการบริการเพื่อรองรบัการเป็นประชาคม
อาเซียน 

3.6 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
4. ด้านการส่งเสริม 

อาชีพ การลงทุน  
พาณิชยกรรม  
และการท่องเทีย่ว 

4.1 พัฒนาและสง่เสรมิอาชพี อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม  
เกษตรผสมผสาน อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพหลากหลาย ในชุมชน
ท้องถิน่เนน้การฝึกทักษะดา้นอาชีพและสนบัสนนุศูนย์ฝกึอาชีพชุมชน 
ในรูปแบบการท างานแบบประชารัฐ 

4.2 สง่เสรมิและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทาง
เศรษฐกิจ    

      พอเพียง 
4.3 สง่เสรมิและสนับสนุนการน าระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมูบ่้าน 

เพื่อ   
      สร้างความเขม้แข็งในชมุชนหมู่บ้าน 
4.4 สง่เสรมิและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มี

ความ  
      เข้มแขง็ 
4.5 สง่เสรมิและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่ 

 ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานและเพ่ิมช่องทางการตลาด 



42 
 

-.-
ล าดับที ่

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการบริหาร 
จัดการและการ 
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

4.6 ส่งเสรมิการค้าและการลงทุน การตลาด ระบบตลาดกลางชุมชน
ท้องถิน่    

       เพื่อรองรบัการเปน็ประชาคมอาเซียน 
4.7 พฒันาแหลง่ท่องเที่ยวของท้องถิน่ 
4.8 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกภาคสว่นมีส่วนรว่มในการจัดการการ

ท่องเที่ยว 
4.9 ส่งเสรมิ สนบัสนนุ พัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศนแ์ละส่งเสริม

เครือข่าย 
 และให้มีกลไกการจดัการทอ่งเที่ยวชมุชนทอ้งถิน่ทุกระดับ 

4.10 ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์โดยสื่อหลักและสื่อศิลปวฒันธรรม 
   และจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
5.1 ส่งเสรมิ สนบัสนนุการอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูละพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ าและปา่ไม้ในพื้นที่ลุม่ 
น้ าน่าน และลุม่น้ าสาขา สรา้งเครือข่ายการป้องกนัและอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสริมกลไกการท างานครอบคลุมทกุ
ระดบั 
5.2 สนับสนุนการบริหารจดัการป่าชมุชนใหม้ีประสิทธภิาพและมีความ
ยั่งยืน  
5.3 การสร้างจติส านกึ การป้องกนั อนุรักษ ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
5.4 บูรณาการการบริหารจดัการน้ าอยา่งมรีะบบและมปีระสิทธิภาพ ท้ัง
ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ใหม้ีกลไกการท างานทุกระดับอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
5.5 จัดระบบบรหิารจดัการขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลและน้ าเสีย และมลพิษ
ทางน้ า   
ทางอากาศและทางเสียง โดยบูรณาการรว่มกนั 
5.6 สร้างเครือข่ายกลไกการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม ให้มีกลไกคณะท างานในทุกระดับ 
5.7 ส่งเสรมิ สนบัสนนุ การจัดท าแผนแม่บทพลังงานทดแทน และ
พัฒนาการผลติ และการใชพ้ลังงานทดแทน  
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     6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี
และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
และการศึกษา 

6.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอนัดงีาม
ของ 
ท้องถิน่ 
6.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู ้ศนูย์
เรียนรู ้
ชุมชน ศูนยข์้อมูลภูมปิัญญาท้องถิน่ เครือข่ายศูนยป์ราชญ์ชาวบ้าน 
การศกึษา 
ทุกระดับและการเรียนรูต้ลอดชีวติ  
6.3 สร้างจติส านึกในการอนุรักษ ์ฟื้นฟู สืบทอดและตระหนกัถงึคุณค่า
และ 
ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นระหว่าง 
ประเทศเพื่อนบ้าน 
6.4 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน และ
เจ้าหนา้ที ่
ของรฐั 
6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับด้านภาษาส าหรับเด็ก เยาวชน  
และประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
6.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 
6.7 ส่งเสรมิและสนับสนุนอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
6.8 การสง่เสริมการศึกษาภาคบังคบัให้มคีุณภาพ และกระจายโอกาสให้
ได้รบั 
การเรียนรู้ทกุระดับ 

7. ด้านการจัด
ระเบียบ 
ชุมชน/สังคม
และ 
การรักษาความ
สงบเรยีบร้อย 

7.1 ส่งเสรมิการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรง
เป็น 
ประมขุ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชา
สังคม และการเมืองภาคประชาชนและภาคพลเมือง 
7.2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ เสริมสร้างและ
พัฒนา 
กลไกการมีสว่นร่วมทุกระดบั เครือขา่ยประชาสังคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบล/ 
ระดบัอ าเภอ (ศปม. ศปต. ศปอ.) 
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7. ด้านการจัด
ระเบียบ 
ชุมชน/สังคม
และ 
การรักษาความ
สงบเรยีบร้อย 

7.3 พฒันาและสง่เสรมิกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาชนในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
7.4 ส่งเสรมิสนับสนุนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย  แกป่ระชาชนและ 
ผู้ประสบภัย 
7.5 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการและการบริการประชาชน โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล   
7.6 บูรณาการการท างานรว่มกบัองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่อื่น ภาครฐั 
ภาคเอกชน 
และหนว่ยงานอื่น ๆ 
7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่นเพ่ือประสานการพัฒนาสร้าง
ความเข้าใจและความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และรู้รักสามัคคี 
7.8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
7.9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ประชาสังคม สนับสนุนการจัดตั้งและ
พัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชุน สภาองค์กรชุมชน/ต าบล และเครือข่ายประชาสังคม 
7.10 สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เครือข่ายหมู่บ้าน ต าบล 
และอ าเภอ 

8. ด้านการประชา 
สัมพันธ์และ 
การสื่อสาร 

8.1 ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายและกลไก 
การจัดการทุกระดับ 
8.2 สง่เสรมิให้มีทวีีชุมชนทอ้งถิ่น เครือขา่ยและกลไกการจัดการทกุระดับ 
8.3 สง่เสรมิสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสมัพันธ์ โดยการสร้าง
เครือข่ายกลไกการจัดการเชือ่มโยงสื่อกระแสหลัก 
8.4 สง่เสรมิสนับสนุนสือ่ศลิปวฒันธรรมชุมชนท้องถิ่นและเชือ่มโยงสื่อกระแส
หลักโดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดบั 
8.5 สง่เสรมิสนับสนุนสือ่สังคมทุกพ้ืนทีโ่ดยการสร้างกลไกการจัดการทกุระดับ 
8.6 สง่เสรมิสนับสนุนสือ่ใหม้ีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้องกับพื้นที่จดัใหม้ี
กลไกการจดัการทุกระดบั 

     9. ด้านการบริหาร 
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
(Good 
Governance) 

9.1 การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์/ทันต่อโลก 
9.2 การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 
9.3 ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีการบริหารจัดการ 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
       2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  

      วิสัยทัศน์การพัฒนา 
“ ท่าปลาเมืองน่าอยู่    ชุมชนเข้มแข็ง    สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี ”  

       2.2 ยุทธศาสตร์ 
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
       2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
      5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
      6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 

       2.3 เป้าประสงค์ 
1)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2)  ก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4)  สนับสนุน  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
5)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงานและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ด ารงไว้ 
6)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  เช่น  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านบริการสาธารณะ  ด้าน
การศึกษา  ด้านสวัสดิการและนันทนาการ 
7)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
       2.4 ตัวชี้วัด 

1.จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 
3.ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
4.ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
5.ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
6.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการแปรรูป
สินค้า 
7.ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
8.ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
9.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
10.ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและทั่วถึง 
11.ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
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12.ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับการ
สงเคราะห ์
13.จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมขึ้นของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
14.ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสีย และการ
บริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
15.จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
17.จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
18.ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 

 
       2.5 ค่าเป้าหมาย 

1)  ขยายระบบการบริหารด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้เพียงพอ 
2)  การคมนาคมทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย และมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
3)  ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
4)  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
5)  พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
6)  ส่งเสริมการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยยึดแนวพระราชด าริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7)  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อให้ในการเกษตร 
8)  อนุรักษ์  ฟื้นฟูและปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม 
9)  ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้พอเพียง 
10)  สนับสนุนการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย 
11)  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีทักษะการเล่นกีฬา  เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ       
แข็งแรงและไม่ติดยาเสพติด 
12)  ประชาชนได้ทราบข่าวสารความรู้จากเทศบาลอย่างท่ัวถึง 
13)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล 
14)  ปรับปรุงสถานที่ท างานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
15)  พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและเป็นธรรม 

 
       2.6 กลยุทธ์ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 
กลยุทธ์ 

1.1  ก่อสร้าง ปรับปรุง และ บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ 

2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ 

3.1  เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
3.2  พัฒนาระบบการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

4.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2  บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.3  บ าบัดและก าจัดขยะ 
4.4  บ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
กลยุทธ์ 

5.1  พัฒนาและขยายระบบการบริการน้ าประปา 
5.2  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
5.3  พัฒนาแหล่งน้ า 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
กลยุทธ์ 

6.1  ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ  และโรคไม่ติดต่อ 
6.2  อนุรักษ์  ส่งเสริม  ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.3  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6.4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.5  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.6  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ 

7.1  ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 
7.2  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
7.3  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
7.4  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้   และปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
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       2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  สืบสานวัฒนธรรม  มีชุมชนเปน็รากฐานด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
      3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จุดแข็ง  (  Strength) 
1.  เป็นพื้นที่ท่ีตั้งของส่วนราชการระดับอ าเภอ 
2.  ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งของประชาชนระหว่างชุมชน  และไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

เทศบาลกับประชาชน  ท าให้ไม่มีปัญหาในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
3.   ผู้บริหารเทศบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก 
4.  การคมนาคมสะดวก  มีรถโดยสารประจ าทางตลอดทั้งวัน 
5.  ประชาชนมีความตื่นตัวในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
6.  ไม่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
7.  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง 
 
จุดอ่อน  (  Weakness) 
1.  ที่ดินในเขตเทศบาลจ านวนมากกว่า  800  ไร่ เป็นที่ดินของส่วนราชการ  ท าให้ไม่มีการใช้ 

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
2.  งบประมาณในการพัฒนามีจ ากัด  ท าให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้

เท่าท่ีควร 
3.  เกษตรกรยังมีความยากจนและขาดแคลนที่ดินเพ่ือการเกษตร  เนื่องจากท่ีดินส่วนมากเป็นของรัฐ 
4.  การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 
5.  ประชาชนไม่มีอาชีพที่มั่นคง  ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
6.  ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ 
7.  ที่ดินของราชพัสดุสองข้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  1163  ไม่สามารถใช้ประโยชน์ทาง

พาณิชย์ได้  เนื่องจากมีประชาชนอ้างสิทธิครอบครอง 
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โอกาส  (Opportunity) 
1.  เป็นศูนย์กลางของอ าเภอท่าปลา 
2.  เป็นเส้นทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนดินและบ้านท่าเรือ 
3.  มีสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในต าบลท่าปลา  จ าหน่ายไม้สักตลอดปี 

 
อุปสรรค  (Threat) 
1.  ไม่มีกฎหมายให้อ านาจส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินของรัฐ  เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ 

ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพ่ือการประกอบอาชีพได้ 
2.  ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ละครอบครัวอย่างจ ากัด  ไม่เกินครอบครัวละ  15  ไร่ 
3.  ขาดการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
4.  การขอใบอนุญาตเพ่ือตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ไม้สักในครัวเรือนมีหลักเกณฑ์ยุ่งยากจนประชาชน

ทั่วไปไม่สามารถได้รับอนุญาตได้ 
 

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีต าบลท่าปลา 

    1.  นโยบายด้านการบริการประชาชน 
1.1 ให้บริการประชาชนด้วยความถูกต้อง   รวดเร็ว   เป็นธรรม   และประชาชนพึงพอใจ   โดยการ
ปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานให้รวดเร็วในงานที่ต้องบริการประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร์ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย   
1.2  จัดให้มีศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  หรือบริการประชาชน  ที่ประสงค์จะขอทราบ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่สามารถเปิดเผยได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ  พ.ศ.  
2540 
1.3  ปรับด้านการประชาสัมพันธ์  ให้มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และครอบคลุมรวมถึงให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่มีประโยชน์ให้ประชาชนทราบทางเสียงตามสาย  การ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  และทางวารสาร  หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
1.4 ให้มีศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา และสามารถตรวจสอบ
ติดตามได้ เพ่ีอเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

2.  นโยบายด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนทุกแห่งในเขตเทศบาลให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
2.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าเพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน
การเกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงาม  สะอาด  และร่มรื่น 

3.  นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.1  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพไม่ให้มีปัญหาขยะตกค้าง และแสวงหาความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นอ่ืนเพื่อจัดการปัญหาขยะแบบบูรณาการ 
3.2  สนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนและนักเรียนในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง  และการสร้าง
มูลค่าจากขยะ 
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3.3 ส่งเสริมสนับสนุกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชนในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับ
ช่วยกันควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ   อนามัยสวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   
3.4  ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้ครบถ้วน  และจัดตั้งศูนย์บริการ
สาธารณสุขของเทศบาลต าบลท่าปลา 
3.5  ปรับปรุงระบบการให้บริการด้านงานป้องกันและระงับโรคติดต่อ เพ่ือให้เกิดการบริการที่รวดเร็ว  
ปลอดภัย  และครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  โดยถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเป็น
ส าคัญ 
3.6  ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีส่วนร่วมในการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจัง 
3.7  ส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่อง  การปรับปรุงคุณภาพ  ความสะอาดของอาหารและการยกระดับ
ในเรื่องคุณภาพ  มาตรฐานของร้านแก่ผู้ประกอบการ  
3.8  ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรป่าไม้ เพื่อไม่ให้ดินไหลพังทลาย ปิดประกาศห้ามตัดไม้ไผ่ในป่าได้บน
เนินเขา  

4.  นโยบายด้านการศึกษา  และการกีฬา 
4.1 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนภายในเขตเทศบาล 
4.2 ส่งเสริมการดื่มนมของนักเรียนทุกคนทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่พ่อแม่ยากจน และ
นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน 
4.5  ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาของชุมชน และโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ  เสริมสร้างความสามัคคี และ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  
4.6 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยจัดให้มีห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4.7  ส่งเสริมการกีฬาให้มีใช้พ้ืนที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์  และการสนับสนุนพัฒนาลานกีฬาประจ า
ชุมชน 
4.8  ส่งเสริมการออกก าลังกายให้ทั่วถึงทุกชุมชน 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  และส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
5.2 จัดสวสัดิการส าหรับผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ  เพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับการ
ท ากิจกรรมสังคมของผู้สูงอายุ  และพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  
5.3  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับเด็ก  เยาวชน  และสตรี  รวมถึงการ
รวมกลุ่ม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด  การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ

ติด  การส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  การจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือต้านยาเสพติดส าหรับ
นักเรียน  เยาวชน และประชาชน  
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6.  นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 
6.1  ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะให้สว่างปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ 
6.2  ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยในจุดชุมชนหนาแน่นและเสี่ยงภัย    
6.3  จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้  และสาธารณภัย 24 ชั่วโมง 
6.4  ติดตั้งเครื่องดับเพลิงให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่  และให้ความรู้ในเรื่องสาธารณภัย 
6.5  พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้  ที่ทันสมัยในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
6.6  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ความสามารถ 
และความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
6.7 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชุมชน  
6.8 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในรูปแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  

7.  นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1  จัดให้มีเวทีประชาคมเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและเทศบาลในรูป
ของการแสดงความคิดเห็น   เสนอปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ 
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดท าแผนพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
7.3  ส่งเสริมความเข้มเข็งให้ชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
ให้มีมีความรู้และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล 
7.4  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจกรรมและงานของเทศบาล  
รวมถึงความรู้ความเข้าใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
7.5 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าปลาให้มีความรู้  ทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่  และปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆในการให้บริการประชาชน 

 8.  นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ  และการสร้างเศรษฐกิจชุมชน 
8.1 ส่งเสริมการฝึกอาชีพ และการรวมกลุ่มของประชาชนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบ
อาชีพอย่างยั่งยืน 
8.2 ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชน และพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน 
8.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการสร้างรายได้ ในด้านต่าง ๆ ของประชาชน 
8.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพชุมชนให้แข็งแรงและยั่งยืน   

9.  นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
9.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมฟ้ืนฟูวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนท่าปลาในอดีต   เช่น  
การละเล่นประเพณีผีตลก  ประเพณีก๋วยสลาก  ให้คงอยู่ และแพร่หลายแก่เยาวชน และบุคคลทั่วไป  
9.2 ส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์แหล่งการท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอท่าปลาให้เป็นที่รู้จักอย่าง 
กว้างขวาง 
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       3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพของเทศบาลต าบลท่าปลา และบริเวณพ้ืนที่
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้  
            1.) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าปลา มีสภาพ
พ้ืนที่ไม่มีพ้ืนที่ป่าและภูเขา ลักษณะเป็นพ้ืนที่ลุ่ม บางพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลท่าปลา เพราะยังขาดระบบการ
ระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเทศบาลมีโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหา   
            2.) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันเทศบาลต าบลท่าปลา มีถนนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตและลาด
ยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก และไม่มีเส้นแบ่งช่องจราจร    
  3.) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ใน
ฤดูแล้งที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  4.) ปัญหาด้านนันทนาการ เนื่องจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ใน
การชุมนุมคนเพ่ือการท ากิจกรรม ไม่เพียงพอต่อการมาใช้บริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจและ
ออกก าลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพช ารุด 
  5.) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าปลา เป็นชุมชนหนาแน่น แต่ยัง
ไม่มีระบบการทิ้งขยะที่ได้มาตรฐาน เช่นการคัดแยกขยะ ก่อนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง   
  6.) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การให้บริการน้ าประปายังไม่ได้มาตรฐาน 
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้บ้านเมืองมีความอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ชาติ  20 
ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร์          
การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่า
อยู่ ชุมชนและครอบครัว
เข้มแข็งคุณภาพชีวิตที่ด ี

2.พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพและปลอดภยัได้มาตรฐาน และ
มีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทนุทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว 

4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนา
พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียว และความสัมพันธ์
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

1.ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และอบายมุข 

3.โครงสร้างพื้นฐาน 4.การส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ
การท่องเท่ียว 

5.การบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6.ศิลปะ วัฒนธรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการศึกษา 

7.การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

1.การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

4.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

6.การพัฒนาด้าน
สังคม 

7.การพัฒนาด้าน
องค์กรและบุคลากร 

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

3.การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

4.ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.ด้านการสร้างกาเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1.พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจดัการ  
การตลาดสินค้าเกษตรและสินค่าชุมชน 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  กีฬาและ
สุขภาพ 

4.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

2.พัฒนาโครงข่ายการค้า  การลงทุน  การ
บริการ  เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโด
จีน 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

5.การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม 

1.การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

7.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
รบบโลจิสติกส์ 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

53 



54 
 

ยทุธศาสตร์          
การพฒันา อปท. 

1.การพฒันาดา้น
คมนาคม 

2.การพฒันาดา้น
เศรษฐกิจ 

3.การพฒันาดา้น
การศึกษา 

4.การพฒันาดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

5.การพฒันาดา้นสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

6.การพฒันาดา้น
สงัคม 

7.การพฒันาดา้น
องคก์รและบุคลากร 

1.ก่อสร้าง ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบจราจร 

2.ก่อสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

 

5.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ด ารงไว้ 

 

4.สนับสนุน 
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีราย
เพิ่มขึ้น 

 

6.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านบริการ
สาธารณะ ดา้นการศึกษา 
ด้านสวัสดิการและ
นันทนาการ 

 

3.จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเพือ่การ
พัฒนาอยา่งยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสดุ 

 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชน เพื่อรองรับ
การขยายตวัของเมืองในอนาคต 
 

1.พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

1.เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
2.พัฒนาระบบการ
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
3.ส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านการศึกษา 
 

1.สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนกัในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
2.บ าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
3.บ าบัดและก าจดัขยะ 
4.บ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
น้ าประปา 
2.ขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหล่งน้ า 

1.ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุม
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ 
2.อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย
และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

แผนงาน บริหาร
ทัว่ไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

สาธารณสุข
และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม
สงเคราะห์ 

เคหะ
ชุมชน 

การศึกษา สร้างความ
เขม้แขง็ของ

ชุมชน 

การศาสนา
วฒันธรรม 

งาน
เกษตร 

การพาณิชย ์ งบกลาง 

ผลผลิตโครง 

7.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารการ
จัดการงานของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

1.ประชาสัมพันธก์ิจการของ
เทศบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได ้
4.จัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 

1.โครงจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 
2.โครงการ
แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง 

1.โครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
2.โครงการ
ฝึกอบรม อปพร. 
เทศบาลต าบลท่า
ปลา 

1.โครงการวันเด็ก 
2.โครงการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
3.โครงการอบรม
ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กล็กฯ 

1.โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
2.โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาล
เบื้องต้น 

1.อุดหนุน
โครงการบรรเทา
ทุกข์และช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัยและ
ผู้ด้อยโอกาส 

1.โครงการ
ก่อสร้างรางระบาย
น้ า 
2.โครงการ
ก่อสร้างถนน 
3.โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

1.โครงการจัด
กิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ ศาสนา 
และท้องถ่ิน 
2.โครงการ
ส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาอาชีพ 

1.โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่ผีตลก 
2.โครงการจัดงาน
วันสงกรานต์ 
3.โครงการ
ประเพณีก๋วย
สลาก 

1.โครงการ
บ ารุงรักษา
สิ่งแวดล้อม 
2.โครงการรักษ์ป่า
ชุมชนห้วยภูนก 
3.โครงการ
ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝก 

1.โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ า 
2.โครงการจัดซื้อ
มาตรวัดน้ า 
3.โครงการจัดซื้อ
ปั้มลมล้างหน้า
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ท่าปลาเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ  ทุกชีวิตอยู่ดีกินดี 

1.การพัฒนาด้าน
คมนาคม 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

4.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

5.การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

6.การพัฒนาด้าน
สังคม 

7.การพัฒนาด้าน
องค์กรและบุคลากร 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน เพื่อ
รองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 

2.ก่อสร้างและ
พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 

3.จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธภิาพ
และเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและเกิด
ประโยชน์สูงสุ 

4.สนับสนุน ส่งเสริม
อาชีพให้กบัประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีราย
เพิ่มขึ้น 

5.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นอันดี
งามและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ด ารงไว้ 

6.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดีขึ้น เช่น ด้าน
สุขภาพ ด้านบริการ
สาธารณะ ดา้นการศึกษา 
ด้านสวัสดิการและ
นันทนาการ 

7.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารการ
จัดการงานของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้น 

1.ขยายระบบ
การบริหารด้าน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ให้เพียงพอ 
 

2.การคมนาคม
ทางบก สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมี
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม 
 

3.
ส่งเสริม
การศึก
ษาเด็ก
ก่อนวัย
เรียน 
 

4.ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

5.พัฒนาการ
จัดการ
เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ของภาครัฐให้
มี
ประสิทธิภาพ 
 

6.ส่งเสริม
การเกษตร
แบบ
พึ่งตนเอง
โดยยึด 

 

7.พัฒนา
แหล่งน้ า
เพื่อให้ใน
การเกษตร 

 

8.อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูและ
ปรับปรุง 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ให้สวยงาม 

 

9.
ประชาชน
มีอาชีพ
เสริม เพื่อ
เพิ่มรายได้
ให้พอเพียง 

 

10.
สนับสนุน
การ
จัดบริการ
ด้าน
สุขภาพ
อนามัย 

 

11ส่งเสริม
สนับสนุนให้
เด็กและ
เยาวชน มี
ทักษะการเล่น
กีฬา เพื่อให้
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงและไม่
ติดยาเสพติด 

 

12.
ประชาช
นได้ทราบ
ข่าวสาร
ความรู้
จาก
เทศบาล
อย่าง
ท่ัวถึง 
 

13.
ส่งเสริมให้
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
พัฒนา
เทศบาล 

 

14.
ปรับปรุง
สถานท่ี
ท างาน
และจัดหา
เครื่องใช้ท่ี
ทันสมัย
เพียงพอ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

 

15.พัฒนา
และ
ปรับปรุงการ
จัดเก็บ
รายได้ของ
เทศบาลได้
อย่าง
ครอบคลุม
ท่ัวถึงและ
เป็นธรรม 

 

1.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบ
จราจร 

1.พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

1.เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.พัฒนาระบบการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา 
 

1.สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.บ าบัดและก าจัดขยะ 
4.บ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
น้ าประปา 
2.ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหล่งน้ า 

1.ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 
2.อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 
4.จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
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แผนงาน บริหาร
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะชุมชน สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรม 

งาน
เกษตร 

การพาณิชย ์ งบกลาง 

กลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง 
ปรับปรุง และ
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า 
2.พัฒนาระบบ
จราจร 

1.พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

1.เพิ่มช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.พัฒนาระบบการจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การศึกษา 
 

1.สร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.บ าบัดฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.บ าบัดและก าจัดขยะ 
4.บ ารุงรักษาสภาวะแวดล้อม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
น้ าประปา 
2.ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหล่งน้ า 

1.ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อ 
และโรคไม่ติดต่อ 
2.อนุรักษ์ ส่งเสริม ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.ประชาสัมพันธ์กิจการของเทศบาล 
2.ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได้ 
4.จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 

56 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คมนาคม 
 
 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารทั่วไป 

1.เคหะและ
ชุมชน 
2.รักษาความ
สงบภายใน 

1.กองช่าง 
2.ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.เคหะและ
ชุมชน 

1.สวัสดิการฯ 
2.กองช่าง 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

1.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
2.การศึกษา 
 

1.สวัสดิการฯ 
2.กอง
การศึกษา 

 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สาธารณสุข 
 

1.กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

1.การ
ด าเนินงานอื่น 
2.บริการชุมชน
และสังคม 

1.การพาณิชย์ 
2.เคหะและ
ชุมชน 

1.กองประปา 
2.กองช่าง 

 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารงาน
ทั่วไป 
 

1.สาธารณสุข 
2.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.บริหารทั่วไป 
4.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
5.การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

1.กอง
สาธารณสุขฯ 
2.สวัสดิการฯ 
3.ส านัก
ปลัดเทศบาล 
4.กองช่าง 
5.กอง
สาธารณสุข 

1.ศตส.ทต.ท่า
ปลา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
องค์กรและบุคลากร 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.งาน
บริหารงาน
ทั่วไป 
2.งาน
บริหารงานคลัง 
3.งานบริหารฯ 
เคหะและชุมชน 
4.งานบริหารฯ
สาธารณสุข 
 
 

1.ส านัก
ปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองช่าง 
4.กอง
สาธารณสุข 
5.กอง
สวัสดิการ 
6.กองประปา 

 

รวม 7 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 9 แผนงาน 7 ส่วนราชการ  
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  1.  แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1 . ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไปและข้อ มูล
พื้นฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

(3)  การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่ อมโยง
ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น
ภาพรวม 
 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5  

รวมคะแนน 100  
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1 . ก า ร ส รุ ป
ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2.  การประเ มินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3.  การประเ มินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ซึ่ ง เป็นไปตามหลัก
ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล  ( Effectiveness)  ผ ลก า รปฏิ บั ติ ร า ช ก า รที่ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 
5 . 2  ก า ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5 . 3  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนน าไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5 . 5  เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
  
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 
 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่า
ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 
 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอ
นาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ
ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลา
ทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5  
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5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติม เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5  

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ
อ่ืนๆ 

5  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้ วั ด  (KPI)  และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  



68 
 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ 
จาก 
  1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  1.5 ผลกระทบ (Impact) 

------------------------- 
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3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าปลา แบ่งตามด้านต่างๆ ได้ผลการดังนี้ 

1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สนใจ 
รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มให้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนด าเนินการให้กับกลุ่มต่างๆ  

2. การด าเนินงานดา้นสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล การท าประชา
พิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนต าบลท่าปลา จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ในต าบล  

3. การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
รางระบายน้ า สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อสร้างขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน  

4. การด าเนินงานดา้นแหล่งน้ า ขุดลอกคลอง ขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ ดูแลและบ ารุงรักษาบ่อน้ า
บาดาล แจกจ่ายน้ าให้กับราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  

 
5. การด าเนินงานดา้นสาธารณสุข สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข ดูแลรักษา

ความสะอาดบ้านเรือน กาจัดขยะภายในหมู่บ้าน/ต าบล สนับสนุนงานป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคติดต่ออ่ืนๆ  

6. การด าเนินงานดา้นการเมอืง การบริหาร ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นแก่
ประชาชน รณรงค์ให้มีการเลือกตั้ง อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง สนับสนุนให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ในงานที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ และของเทศบาลจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  

7. การด าเนินงานดา้นการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นกลางแจ้ง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย การ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน   

8. การด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะในชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม  
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4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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ส่วนที ่ 1 

บทน า 
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี     

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

1.3  องค์ประกอบของแผนพัฒนาสามปี   

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
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ส่วนที ่ 2 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ 
เทศบาลต าบลทา่ปลา 

  
2.1  สภาพทั่วไป        

2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

2.3  ด้านเศรษฐกิจ        

2.4  ด้านสังคม        

2.5  ด้านการเมือง  -  การบริหาร     

2.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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ส่วนที ่3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 
3.1  ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปี  2558  ไป
ปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ     

3.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
  

 

 

 

 

 

 

 

          

ส่วนที ่ 4 
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ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

ในช่วงสามป ี
 
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา     

4.2  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา 

4.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ส่วนที ่ 5 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
ในช่วงสามป ี
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5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดับ 

ก่อน  -  หลัง   

5.2  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่ 6 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
6.1  บัญชีสรุปแนวทางการพัฒนา     

6.2  รายละเอียดโครงการพัฒนา     
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ส่วนที ่ 7 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏบิัต ิ

 
7.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   

7.2  การก าหนดวธิีการติดตามและประเมินผล 
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7.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   

 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11 23,364,000 10 13,261,200 3 1,094,700 37 28,839,296 3 1,500,000 64 68,059,196
     1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 60,000 3 160,000 2 60,000 6 2,110,000 2 60,000 15 2,390,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 1 13 23,424,000 13 13,421,200 5 1,154,700 42 30,949,296 5 1,560,000 79 70,449,196
2.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 30,000 2 30,000 2 30,000 3 50,000 2 30,000 11 170,000
     2.2 แผนงานการเกษตร 2 9,100,000  -  -  -  -  -  - 2 9,100,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 2 4 9,130,000 2 30,000 2 30,000 3 50,000 2 30,000 13 9,270,000
3.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา
     3.1 แผนงานการศึกษา 15 5,062,434 13 4,598,600 16 5,113,600 17 5,518,600 13 4,640,000 74 24,933,234
     3.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 170,000 2 70,000 2 70,000 3 170,000 2 70,000 12 550,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 3 18 5,232,434 15 4,668,600 18 5,183,600 20 5,688,600 15 4,710,000 86 25,483,234

59
บัญชสีรปุโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลต าบลท่าปลา

ป ี2565ป ี2561 ป ี2564ป ี2563 รวม  5 ปีป ี2562



ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
     4.1 แผนงานการเกษตร 5 330,000 4 320,000 5 380,000 5 380,000 5 380,000 24 1,790,000
     4.2 แผนงานสาธารณสุข 4 260,000 4 260,000 4 260,000 5 360,000 4 260,000 21 1,400,000
     4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 110,000 1 10,000 1 10,000 3 910,000 1 10,000 8 1,050,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 4 11 700,000 9 590,000 10 650,000 13 1,650,000 10 650,000 53 4,240,000
5.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     5.1 แผนงานการพาณิชย์ 23 27,019,600 18 31,363,600 19 25,923,600 24 29,135,900 1 350,000 85 113,792,700
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,400,000 2 802,000  -  - 4 32,800,000  -  - 8 35,002,000
     5.3 แผนงานการเกษตร 1 500,000  -  - 1 448,500 5 13,250,000 7 14,198,500

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 5 26 28,919,600 20 32,165,600 20 26,372,100 33 75,185,900 1 350,000 100 162,993,200

6.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม

     6.1 แผนงานสาธารณสุข 14 348,000 14 348,000 19 506,000 19 506,000 19 15,485,000 85 17,193,000

     6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 165,000 6 165,000 6 165,000 6 165,000 6 165,000 30 825,000

     6.3 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 8 507,000 9 537,000 9 537,000 10 637,000 9 537,000 45 2,755,000

     6.4 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 15 22,681,000 12 681,000 13 901,000 19 143,100,000 12 876,000 71 168,239,000

     6.5 แผนงานเคหะและชุมชน  -  - 2 2,000,000 2 770,000 5 1,570,000  -  - 9 4,340,000
     6.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 12 1,171,032 13 1,081,032 13 1,081,032 16 3,048,032 12 1,040,000 66 7,421,128

     6.7 แผนงานงบกลาง 3 4,304,400 3 4,304,400 3 4,524,000 3 4,538,000 3 4,552,000 15 22,222,800

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 6 58 29,176,432 59 9,116,432 65 8,484,032 78 153,564,032 61 22,655,000 321 222,995,928
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ยทุธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

7.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 10 520,000 8 490,000 10 1,440,000 12 1,540,000 8 78,000 48 4,068,000
     7.2 แผนงานการศึกษา 1 65,000 1 65,000 1 65,000 1 65,000 1 65,000 5 325,000
     7.3 แผนงานสาธารณสุข 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 2 40,000 10 200,000
     7.4 แผนงานเคหะชุมชน 7 1,330,000 1 30,000 6 1,480,000 2 9,530,000 1 30,000 17 12,400,000
     7.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000
     7.6 แผนงานการพาณิชย์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวมยทุธศาสตร์ที ่ 7 22 2,015,000 14 685,000 21 3,085,000 19 11,235,000 14 273,000 90 17,293,000
รวมทัง้สิ้น  7  ยทุธศาสตร์ 152 98,597,466 112 28,511,232 141 44,959,432 208 278,322,828 108 30,228,000 721 480,618,958

61
ป ี2565 รวม  5 ปีป ี2564ป ี2561 ป ี2563ป ี2562



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างถนน
1 โครงการกอ่สร้างถนน คสม .  เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน กวา้ง 4 ม.  -  -  - 130,000        - การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง

ซอยบา้นนางพชัรี  ดีมี ส าหรับใช้ในการคมนาคม ยาว 65 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็ว หนา0.15 ม. ปลอดภยั รวดเร็ว

ประมาณ ร้อยละ  70 ขึน้ไป
 450 ตรม.

2 โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน กวา้งเฉล่ีย 6-9 ม. 17,000,000  -  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง
พร้อมปยูางแอสฟสัติกส์ ส าหรับใช้ในการคมนาคม หนา 0.03 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(ใช้ยางพารา AC) ได้อยา่งสะดวก  รวดเร็ว พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ ปลอดภยั รวดเร็ว และมีความ

32,854 ตรม. ร้อยละ  70 ขึน้ไป
3 โครงการกอ่สร้างถนน คสล .  ซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กวา้ง 4 ม.  -  -  - 500,000        - การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง

บา้นนางกฤษณา  นรรัตน์ ถนนส าหรับใช้ในการ หนา0.15 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) คมนาคมได้อยา่งสะดวก  ยาว 75 ม. ปลอดภยั รวดเร็ว

รวดเร็ว พร้อมไหล่ทาง ร้อยละ  70 ขึน้ไป

วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561  -  2565)

เทศบาลต าบลท่าปลา 
ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินด าเนินการ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

งบประมาณที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างทางระบายน้ า
4 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง  0.40  ม  -  -  - 498,400        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง

ท้ังสองขา้งหน้าหอ้งแถวแฟลตต ารวจ ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก  0.50  ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
สภ.ท่าปลา  น้ าท่วม หนา  0.10  ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) ยาวประมาณ

75  ม.
5 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง  0.40  ม  -  -  - 182,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง

ซอยบา้นนายบญุชู  ค้าขา้ว ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก  0.50  ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนตลาด) น้ าท่วม หนา  0.10  ม. น้ าท่วม

ยาวประมาณ
317 ม.

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 2,604,000      - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 22)ขา้งถนนลูกเสือ ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
 ทั้งสองด้าน น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  1) ยาวประมาณ

466 ม.
7 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี หนา 0.10 ม.  -  -  - 138,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง

ถนนร่วมจติ  -  เขือ่นดิน  ทางหลวง ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาวประมาณ ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
หมายเลข  1163  (บริเวณหน้าบา้น น้ าท่วม 50  ม. น้ าท่วม
นายประดง  - บา้นนางจรรยา  
สาทิพยจ์นัทร์)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 250,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 2)รูปตัวยขูา้งถนน ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
ด้านขวาทางหน้าโรงเกบ็รถยนต์ น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม
เทศบาลต าบลท่าปลา ยาวประมาณ
(แผนชุมชนตลาด) 65  ม.

9 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 500,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 9) ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
หน้าบา้นนางปราณี นุ่มพรม น้ าท่วม หนา0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  1) ยาว 239 ม.

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 1,600,000  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ขา้งถนนด้านขวามือ (ถนนเทศบาล ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
10  ต่อจากรางเดิมถงึสะพานขา้ม น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม
หว้ยยงิแรด ยาวประมาณ
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) 571 ม.

11 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 1,600,000      - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ขา้งถนนเทศบาล  4  ด้านขวาทาง ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(ทางเขา้แฟลตต ารวจ  สภ .ท่าปลา) น้ าท่วม หนา0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนหว้ยภนูก)

12 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 599,200        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
หลังบา้นนางศรีประภา  ณ บางช้าง ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
ถงึล าหว้ยภนูก น้ าท่วม หนา0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) ยาวประมาณ

214  ม.

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

13 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล . เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 720,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ขา้ง(ถนนเทศบาล  12 ) ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(บา้นนายจนิดา  ยศต๊ะสา ) น้ าท่วม หนา0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนท่าปลา  1)

14 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 133,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 4) หน้ากองร้อย อส. ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

15 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 3,900,000      - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 5 )หน้าโรงเรียน ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
ท่าปลาประชาอทุิศ -ชุมชนหว้ยภนูก น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนหว้ยภนูก)

16 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 420,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ซอยบปุผา ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

17 โครงการเรียงหนิบริเวณหน้าบา้น เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย 1  แหง่  -  -  - 500,000        - สามารถปอ้งกนัการ มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
นางสวย ของดินซ่ึงเปน็ทางระบาย พงัทลายของดินได้ รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนเนินสวน) น้ า ร้อยละ  80 น้ าท่วม

18 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 470,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
(ถนนเทศบาล 10)ต้ังแต่บา้น ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
นางวนั วงษช์ัย - นางเบา้  โนลาด น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) ยาวประมาณ

201  ม.

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

19 โครงการเรียงหนิบริเวณคลองโรงเรียน เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย ยาว  750 เมตร  -  -  - 3,750,000      - สามารถปอ้งกนัการ มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ท่าปลาประชาอทุิศ -ชุมชนหว้ยภนูก ของดินซ่ึงเปน็ทางระบาย พงัทลายของดินได้ รวดเร็วไม่เกดิปญัหา

น้ า ร้อยละ  80 น้ าท่วม
20 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 579,600        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง

(ถนนเทศบาล 19) ซอยหลบเมีย ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
ฝ่ังบา้นนายส าราญ น้ าท่วม หนา 0.10 ม น้ าท่วม
 (แผนชุมชนเนินสวา่ง  2)

21 โครงการดาดคอนกรีตรางระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย กวา้ง  2.00  ม.  -  -  - 330,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
หลังบา้นนายศิลปชัย  อมัพรดล ) ของดินซ่ึงเปน็ทางระบาย ยาวประมาณ  ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนตลาด) น้ า 470  ม. น้ าท่วม

22 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 500,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ขา้งทางหลวง  1163  ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนเนินสวน) น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

23 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 500,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ทางเขา้ถนนร้อยใจ ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

24 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 600,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
คอนกรีต หลังบา้นหมอหนาม ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
จนถงึบา้นนางมะยรีุ ค ามงคล น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

25 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 500,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
คสล.ถนนสายฝ่ังตรงขา้ม ศพด .ใหม่ ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา

น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

26 โครงการเรียงหนิสันอา่งหว้ยภนูก เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย กวา้ง 0.40 ม.  - 9,000,000  -  -  - สามารถปอ้งกนัการ สันอา่งมีความแขง็แรง กองช่าง
หมู่ 1 ต าบลท่าปลา ของดิน ลึก 0.50 ม. พงัทลายของดินได้ ปกปอ้งกนัการพงัทลาย

หนา 0.10 ม. ร้อยละ  80 ของดิน
27 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  -  -  - 350,000        - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง

หน้าวดัเนินสวน ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหา
น้ าท่วม หนา 0.10 ม. น้ าท่วม

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

โครงการ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างทางเทา้
28 โครงการกอ่สร้างทางเท้า  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมี กวา้ง  2.00  ม.  -  -  - 1,737,876      - การคมนาคม  -  ประชาชนมีความ กองช่าง

(ถนนเทศบาล 6) ถงึ ทาแยกถนน ความปลอดภยัในการ ยาวประมาณ สะดวกและ ปลอดภยัในการเดิน
เทศบาล7 (ซอยขา้ง เดินถนน 550  ม. ปลอดภยั ถนน
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ร้อยละ  70 ขึน้ไป  -  ถนนมีความ
ถงึสามแยกขา้งบา้นนายศิลปชัย สวยงาม

อมัพรดล)  (แผนชุมชนตลาด)
29 โครงการกอ่สร้างทางเท้า(ฝ่ังขวาเขา้)  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมี กวา้ง  2.00  ม.  -  -  - 625,000        - การคมนาคม  -  ประชาชนมีความ กองช่าง

(ถนนเทศบาล 8)ต้ังแต่สามแยกบา้น ความปลอดภยัในการ ยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภยัในการเดิน
นางบาน ยะจร ถงึสามแยกเนินสวน เดินถนน 469  ม. ปลอดภยั ถนน
(แผนุชมชนเนินสวน) ร้อยละ  70 ขึน้ไป  -  ถนนสวยงาม

30 โครงการกอ่สร้างทางเท้า (ถนน  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมี กวา้ง 2.00 ม.  -  -  - 572,220        - การคมนาคม  -  ประชาชนมีความ กองช่าง
เทศบาล 7) ด้านขวามือ  ต้ังแต่แยก ความปลอดภยัในการ ยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภยัในการเดิน
ถนนทางหลวงสาย  1163  ถงึ เดินถนน 290  ม. ปลอดภยั ถนน
ส่ีแยกบา้นอาจารยด์วงจนัทร์ ร้อยละ  70 ขึน้ไป  - ถนนมีความสวยงาม

31 โครงการกอ่สร้างทางเท้า  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมี กวา้ง  2.00  ม.  -  -  - 500,000        - การคมนาคม  -  ประชาชนมีความ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 3)ต้ังแต่ส่ีแยกบา้น ความปลอดภยัในการ ยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภยัในการเดิน
อ.ทวสิีทธิ ์พงษพ์นิิจ-  ส่ีแยกบา้น เดินถนน 100  ม. ปลอดภยั ถนน
อ.ดวงจนัทร์ สุนทรารัณย์ ร้อยละ  70 ขึน้ไป  -  ถนนมีความสวยงาม
(แผนุชมชนตลาด)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

32 โครงการกอ่สร้างทางเท้า ต้ังแต่  -  เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1   แหง่  -  -  - 100,000        - การคมนาคม  -  ประชาชนมีความ กองช่าง
บา้นนายทวน  -  ทางแยกบา้น ความปลอดภยัในการ สะดวกและ ปลอดภยัในการเดิน
นางบาน ยะจร เดินถนน ปลอดภยั ถนน
(เสนอโครงการโดยชุมชนเนินสวน ) ร้อยละ  70 ขึน้ไป  -  ถนนมีความสวยงาม

33 โครงการกอ่สร้างเกาะกลางถนน เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ 1  แหง่  -  -  - 1,250,000      - มีเส้นทางที่ เทศบาลต าบลท่าปลา กองช่าง
เฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระเจา้ สวยงาม ได้แสดงออกถงึความ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) อยูห่วัและปรับปรุง จงรักภกัดีต่อพระบาท
ท่าปลาอนุสรณ์1 ภมูิทัศน์เส้นทางของ สมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ถนนหลังศูนยจ์ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เทศบาลใหม้ีความร่มร่ืน และสภาพภมูิทัศน์
พืน้เมือง สวยงาม เส้นทางของเทศบาล
ปรับปรุง  ซ่อมแซม ถนน  
ทางระบายน้ า ทางเทา้และสะพาน

34 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . ซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี 1  -  -  - 100,000        - การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง
เชื่อมระหวา่งถนนเทศบาล 2 กบั ถนนส าหรับใช้ในการ สะดวกและ คมนาคมสะดวก
ถนนเทศบาล 3 ซอยหน้าโรงเรียน คมนาคมได้อยา่งสะดวก ปลอดภยั รวดเร็ว

ร้อยละ  70 ขึน้ไป
35 โครงการปรับปรุงสะพาน (ถนน เพือ่ใหป้ระชาชนมีสะพาน 1  -  -  - 100,000        - การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง

เทศบาล 2) ส าหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกและ คมนาคมสะดวก
ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั รวดเร็ว

ร้อยละ  70 ขึน้ไป

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

69 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

36 โครงการขยายไหล่ทางถนนซอย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี 1 แหง่  -  -  - 500,000        - การคมนาคม เพือ่ใหป้ระชาชนได้มี กองช่าง
บา้น นายประนอม  ยศต๊ะสา ถนนส าหรับใช้ในการ สะดวกและ ถนนส าหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อยา่งสะดวก ปลอดภยั คมนาคมได้อยา่งสะดวก
เพือ่ใหป้ระชาชนมีสะพาน ร้อยละ  70 ขึน้ไป เพือ่ใหป้ระชาชนมีสะพาน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว

37 โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต เพือ่อ านวยความสะดวก 1 แหง่ 1,000,000        -  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปยูางแอสฟสัติกพารา AC หมู่ 1 ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภยัในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภยั
ร้อยละ  70 ขึน้ไป

38 โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต เพือ่อ านวยความสะดวก 1 แหง่ 1,000,000        -  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปยูางแอสฟสัติกพารา AC หมู่ 6 ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภยัในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภยั
ร้อยละ  70 ขึน้ไป

39 โครงการปรับปรุงขยายถนนคอนกรีต เพือ่อ านวยความสะดวก 1 แหง่ 1,000,000        -  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปยูางแอสฟสัติกพารา AC หมู่ 8 ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภยัในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภยั
ร้อยละ  70 ขึน้ไป

40 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัการเกดิน้ าท่วม กวา้ง 1  ม.ลึก 0.40 ม.  -  - 212,000  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าท าให้ กองช่าง
 หมู่ที่ 1 หนา 0.10 ม. ได้ร้อยละ  80 ไม่เกดิน้ าท่วม

ข้างถนนเทศบาล 1 

(บา้นนางโกสน-หว้ยภนูก)

41 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัการเกดิน้ าท่วม กวา้ง 0.40 ม.ลึก 0.50 ม.  -  - 382,700  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าท าให้ กองช่าง
 หมู่ที่ 6 หนา 0.10 ม. ข้างถนน ได้ร้อยละ  80 ไม่เกดิน้ าท่วม

เทศบาล 8 (บา้นนายรวน

 เหล็กแดง - ส่ีแยก)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

42 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ปอ้งกนัการเกดิน้ าท่วม กวา้ง 0.40 ม.ลึก 0.65 ม.  -  - 500,000  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าท าให้ กองช่าง
 หมู่ที่ 8 หนา 0.10 ม. ได้ร้อยละ  80 ไม่เกดิน้ าท่วม

ข้างถนนเทศบาล 9 (ส่ีแยกบา้น

อ.นิรพนัธ์-บล๊อคคอนเวริส์)

43 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.60 ม. 402,000  -  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 22 (ฝ่ังซ้ายจาก ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 145 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม
ปากซอย-บา้นนายส าราญ น้ าท่วม ลึก0.50 ม.
มีรินทร์)

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.60 ม. 467,000  -  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 8 (หน้าวดัเนินสวน- ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 170 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม

บา้นนายเหนิ มริีนทร์) น้ าท่วม ลึก0.50 ม.

45 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.60 ม. 496,000  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 10 (หน้าบา้น ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 180 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม

นางผัน-สะพาน) น้ าท่วม ลึก0.50 ม.

46 โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง เพือ่บริการประชาชนที่ใช้ 1 แหง่ 499,000  -  -  - ความพงึพอใจของ ประชาชที่ใช้บริการตลาดสด กองช่าง

หอ้งน้ า-หอ้งส้วม ตลาดสด บริการตลาดสดเทศบาล ประชาชนที่มาใช้ เทศบาลต าบลท่าปลามี

เทศบาลต าบลท่าปลา ต าบลท่าปลา  บริการตลาดสด หอ้งน้ าใช้งาน

โครงการ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ียทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่

71 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

47 โครงการปรับปรุงถนนเส้นทาง เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน กวา้ง 3 ม.  - 500,000  -  - มีความสะดวกและ ประฃาฃนมีความสะดวก กองช่าง
จกัรยานโดยการเสริมผิวจราจร ส าหรับใช้ในการออกก าลังกาย ยาว 3,229 ม. ปลอดภยัร้อยละ 80และปลอดภยัในการใช้ถนน
แอสฟลัติกคอนกรีต (Para Ac) ได้อยา่งสะดวก ปลอดภยั หนา 0.03 ม.

48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  - 498,000  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 8 (หน้าวดัเนินสวน- ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 175 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม
บา้นนายรวน  เหล็กแดง ) น้ าท่วม ลึก0.65 ม.

49 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  - 498,000  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 9 (Box cultvert- ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 175 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม

บา้นนายจรัส  ธนะปทัม์) น้ าท่วม ลึก0.65 ม.

50 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่การระบายน้ าที่ดี กวา้ง 0.40 ม.  - 498,000  -  -  - สามารถระบายน้ า มีการระบายน้ าได้อยา่ง กองช่าง
ถนนเทศบาล 22 (บา้นนาย ปอ้งกนัการเกดิปญัหา ยาว 175 ม. ได้ร้อยละ  80 รวดเร็วไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม

บ าเรอ เพ็ชรจรูญ-บา้นนาย น้ าท่วม ลึก0.65 ม.

โสพิศ  อิน่อ าพันธ์)
51 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าสาธารณะ เพือ่บริการประชาชนมีหอ้งน้ า หอ้งน้ าหญงิ 3 หอ้ง  - 499,000  -  -  - ความพงึพอใจของ ประชาชนมีหอ้งน้ า กองช่าง

เทศบาลต าบลท่าปลา สาธารณะที่สะอาด หอ้งน้ าชาย 2 หอ้ง ประชาชนที่มาใช้ สาธารณะที่สะอาด

ถกูสุขลักษณะ และเพยีงพอ หน้องน้ าคนพกิาร 1 หอ้ง บริการ ถกูสุขลักษณะและ

ต่อการใช้งาน เพยีงพอต่อการใช้งาน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ตวัชีว้ัด (KPI)ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

72 
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 3 ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

52 โครงการขยายถนน คสล . สาย เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีถนน กวา้ง 2.00 ม.  - 268,200  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีการคมนาคม กองช่าง
เทศบาล 1 ช่วงสันอา่งเกบ็น้ า ส าหรับใช้ในคมนาคม ยาว 135 ม. สะดวกและปลอดภยัที่สะดวกและปลอดภยั
หว้ยภนูก พร้อมรางระบายน้ า ได้อยา่งสะดวกรวดเร็ว หนา 0.15 ม. ร้อยละ 70 ขึน้ไป

โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่

73 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 7  การจัดระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการอบรมขบัขีป่ลอดภยั เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ประชาชนในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ง ส านักปลัดฯ

(แผนชุมชนตลาด) เกีย่วกบักฏจราจร เทศบาลต าบล การเกดิอบุติัเหตุ เกีย่วกบักฎจราจร

มีความปลอดภยัในการ ท่าปลา ลดลง มีความปลอดภยัในการ
ใช้รถใช้ถนน ใช้รถใช้ถนน

2 โครงการจดัการจราจร เพือ่ความเปน็ระเบยีบ ตีเส้นแบง่ช่องจราจร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจดุจอดรถ ส านักปลัดฯ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) เรียบร้อยในการจราจร เพือ่การจอดรถ การเกดิอบุติัเหตุ ที่เปน็ระเบยีบไม่กดีขวาง

ลดการเกดิอบุติัเหตุ ประเภทต่าง ๆ ลดลง การจราจรมีความปลอดภยั
บริเวณจดุเส่ียงอนัตราย ติดต้ังปา้ยเตือน ในการใช้รถใช้ถนน
เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ และเคร่ืองหมาย สถติิการเกดิอบุติัเหตุ

บงัคับการจราจร ลดลง

3 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ ชุมชนเนนิสวน  - 100,000  -  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปลอดภยั ส านักปลัดฯ

(แผนชุมชนเนินสวน) บริเวณจดุเส่ียงอนัตราย การเกดิอบุติัเหตุ ในการใช้รถใช้ถนน
ลดลง สถติิการเกดิอบุติัเหตุ

ลดลว
4 โครงการติดต้ังปา้ยชื่อถนน เพือ่ความสวยงามและ ถนนในเขต  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 100 ถนนในเขตเทศบาล ส านักปลัดฯ

(แผนชุมชนทุกชุมชน) เปน็ระเบยีบเรียบร้อย เทศบาล ถนนมีปา้ยชื่อ มีปา้ยบอกชื่อชัดเจน
ในด้านการจราจร สวยงามเปน็ระเบยีบ

5 โครงการกอ่สร้างลูกระนาด เพือ่เปน็จดุชะลอความเร็ว 1  แหง่  -  -  - 20,000          - ลดการเกดิอบุติัเหตุ สถติิการเกดิอบุติัเหตุ กองช่าง
ถนนร้อยใจ  ลดการเกดิอบุติัเหตุ ร้อยละ 60 ลดลง
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2)

6 โครงการกอ่สร้างไฟฟา้ส่องสวา่ง เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ 1 แหง่  -  -  - 30,000          -  ร้อยละ 70 สถติิการเกดิอบุติัเหตุ กองช่าง
ซอยหน้าบา้นนางศิลา ของประชาชน ลดลง

ที่ใช้ไฟรายทาง
มีความปลอดภยั

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

งบประมาณ
ตวัชีว้ัด (KPI)วัตถุประสงค์โครงการที่
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 7  การจัดระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาดา้นคมนาคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการติดต้ังกล้อง  CCTV 1. ปอ้งกนั เฝ้าระวงั 32  แหง่  -  -  - 1,900,000      - ร้อยละ 80 พืน้ที่มีความปลอดภยั กองช่าง
ปญัหายาเสพติด ของประชาชน จากปญัหายาเสพติด
2. แกไ้ขปญัหาการจราจร มีความปลอดภยั ปญัหาการจราจรและ
ในแหล่งชุมชน จากปญัหายาเสพติด ปญัหาการอาชญกรรม
3. ควบคุมและปอ้งกนั ปญัหาการจราจร
ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาอาชญกรรม

ที่ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวิิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การพันฒนาดา้นเศรษฐกิจ
     1.1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง  เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชน 10,000           10,000 10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใจของ ประชาชนมีรายได้ กองสวสัดิการฯ
เพิม่รายได้  ลดรายจา่ย ในเขตเทศบาล ผู้เขา้ร่วมโครงการ เพิม่ขึน้  ลดรายจา่ย

2 โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 1.เพือ่ใหส่้งเสริมใหม้ีรายได้ ประชาชน 20,000           20,000         20,000 20,000         20,000        ร้อยละ 60 1.การส่งเสริมให้ กองสวสัดิการฯ
เพิม่ขึน้ ในเขตเทศบาล ประชาชนที่อาชีพ ประชาชนทุกกลุ่มมี
2. เพือ่ส่งเสริมใหม้ีการร่วม และมีรายได้ รายได้และอาชีพเสริม
กลุ่มเพือ่สร้างวสิาหกจิชุมชน ในครัวเรือน ดังนี้คือ
3. เพือ่การพฒันาศักยภาพ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน
และคุณภาพชีวติ 2. กลุ่มสตรี

3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. กลุ่มการเกษตร

3 โครงการสนับสนุนเคร่ืองสูบน้ าให้ เพือ่ใหก้ลุ่มเกษตรกร เกษตรกรในเขต  -  -  - 20,000          - ร้อยละ 60 กลุ่มเกษตรกรท านา กองสวสัดิการฯ
แกเ่กษตรกลุ่มท านา ท านามีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เทศบาล เกษตกรรมีเคร่ือง มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) ในการประกอบอาชีพ สูบน้ าใช้ ในการประกอบอาชีพ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1.เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี , 4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลักงงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด  ที ่ 1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวิิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่ 2  การพันฒนาดา้นเศรษฐกิจ
     1.1. แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างถงัน้ าใส ขนาดจุ เพือ่ใหม้ีถงับรรจนุ้ าส าหรับ 3  ถงั 3,500,000        -  -  -  - ความพงึพอใจของ ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่ กองช่าง
200 ลบ.ม ท าการเกษตร ประชาชนที่ท า การเกษตรอยา่งเพยีงพอ

การเกษตร
2 โครงการวางท่อน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหม้ีน้ าใช้ในการเกษตร 1 แหง่ 5,600,000        -  -  -  - ความพงึพอใจของ ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่ กองช่าง

ท่อ PVC ขนาด 6 นิ้ว class 8.5 ประชาชนที่ท า การเกษตรอยา่งเพยีงพอ
การเกษตร

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่ 1.เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี , 4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลักงงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต , 6.ดา้นศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและการศึกษา
1.  ยทุธศาสตร์ที ่3.การพัฒนาดา้นการศึกษา
     1.1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสนับสนุนส่ิงพมิพใ์หแ้ก่ เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง ชุมชนในเขต 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ 100 ประชาชนมีแหล่ง กองสวสัดิการฯ
ท่ีอา่นหนังสือพมิพป์ระจ าชุมชน ขอ้มูลขา่วสารเพิม่ขึน้ เทศบาล ประชาชนมี ขอ้มูลขา่วสารเพิม่ขึน้
(แผนชุมชนทุกชุมชน) หนังสือพมิพอ์า่น

2 โครงการเอย้อา้ยสอนน้องอา่น เพือ่ใหเ้ด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน 40,000           40,000         40,000 40,000         40,000        ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนรักการ กองสวสัดิการฯ
หนังสือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชน อา่นเพิม่ขึน้

การรักการอา่น รักการอา่นเพิม่ขึน้
3 โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ของ เด็กและเยาวชน 100,000          -  -  -  - ร้อยละ 100 ชุมชน  นักเรียนและ กองสวสัดิการฯ

เทศบาลต าบลท่าปลา   ร่วมกบั เด็กและเยาวชนเทศบาล ในเขตเทศบาล มีศูนยเ์รียนรู้ ประชาชน มีแหล่ง
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ต าบลท่าปลา เรียนรู้

4 โครงการติดต้ัง/ปรับปรุงระบบ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพ ชุมชนในเขต  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 80 การกระจายเสียงมี ส านักปลัดฯ
เสียงตามสาย ความครอบคลุมในการ เทศบาล ประชาชนได้รับ ความครอบคลุมและ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) กระจายเสียง ขอ้มูลขา่วสาร มีประสิทธภิาพ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1.เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชวีิต , 6.ดา้นศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ินและการศึกษา
1.  ยทุธศาสตร์ที ่3.การพัฒนาดา้นการศึกษา
     1.1.  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดัต้ังศูนยส์ภาเด็กและ เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้ของ 1  แหง่  -  -  - 200,000        - ร้อยละ 100 ชุมชน  นักเรียนและ กองสวสัดิการฯ
เยาวชนเทศบาลต าบลท่าปลา เด็กและเยาวชนเทศบาล เด็กและเยาวชน ประชาชน มีแหล่ง

ต าบลท่าปลา มีศูนยส์ภาเด็ก เรียนรู้และมีการเกบ็
และเยาวชน รักษาเอกสารต่าง ๆ

ของเด็กและเยาวชน
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย 1.เพือ่เปน็ค่าอาหารกลางวนั เด็กเล็กในศูนย์ 365,000         435,000       440,000 445,000       445,000      เด็กเล็ก เด็กในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา 2.ค่าจดัการเรียนการสอน พฒันาเทศบาล ในศูนยพ์ฒันา เทศบาลต าบลท่าปลา
3.ค่าใช้จา่ยในการจดัการ ต าบลท่าปลา เด็กเล็กทุกคน ได้รับโภชนาการและมี
ศึกษา สุขภาวะที่ดี และมีความ

พร้อมในการจดัการเรียน
การสอน

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพการ เพือ่พฒันาบคุลากรทาง บคุลากรทาง 15,000           15,000         15,000 15,000         15,000        ร้อยละ 100 บคุลากรทางการศึกษา กองการศึกษา
จดัการศึกษาของท้องถิน่ การศึกษา การศึกษาของ บคุลาทางการศึกษา ได้รับการพฒันา

เทศบาล มีความรู้เพิม่ขึน้
4 โครงการอบรมส่งเสริมพฒันาการเด็ก เพือ่ใหเ้ด็กมีสุขภาพดี เด็กเล็กในศูนย์ 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ  80 เด็กมีสุขภาพร่างกาย กองการศึกษา

ใหแ้กผู้่ปกครองในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ทั้งร่างกายและจติใจ พฒันาเทศบาล เด็กมีสุขภาพที่ จติใจที่สมบรูณ์และ
เทศบาลต าบลท่าปลา เจริญเติบโตตามวยัและ ต าบลท่าปลา แขง็แรงและ มีพฒันาการที่

มีพฒันาการที่เหมาะสม โตตามวยั เหมาะสมตามวยั
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5 โครงการแขง่ขนักฬีาสี ศูนยพ์ฒันา เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กได้ เด็กเล็กในศูนย์ 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใจ เด็กนักเรียนได้รับการ กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา ออกก าลังกายและเชื่อม พฒันาเทศบาล ของเด็กและ ส่งเสริมการ

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง และผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ออกก าลังกายและ
เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้เชื่อมความสัมพนัธ์
และหน่วยงาน ระหวา่งเด็กและ

ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม
6 โครงการเผยแพร่ผลการปฏบิติังาน เพือ่ใหผู้้ปกครองและ ผู้ปกครองและ 10,000           10,000         10,000 10,000          - ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและ กองการศึกษา

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ประชาชนในเขต ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป 
ท่าปลา  ประจ าปี ถงึผลการด าเนินงาน เทศบาล ประชาชนได้รับรู้ ได้ทราบถงึผลการ

ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขา่วสารของศูนย์ ด าเนินงานของศูนย์
เทศบาลต าบลท่าปลา พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลท่าปลา
7 โครงการเผยแพร่ผลงานและ เพือ่ใหผู้้ปกครองและ ผู้ปกครองและ 10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและ กองการศึกษา

ประชาสัมพนัธก์จิกรรมการเรียน ประชาชนทั่วไปได้ทราบ ประชาชนในเขต ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป 
การสอนศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ถงึผลการด าเนินงาน เทศบาล ประชาชนได้รับรู้ ได้ทราบถงึผลการ
เทศบาลต าบลท่าปลา ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขา่วสารของศูนย์ ด าเนินงานของศูนย์

เทศบาลต าบลท่าปลา พฒันาเด็กเล็ก พฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่าปลา

8 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพือ่ใหเ้ด็กนักเรียนมี นักเรียนได้ 104,000         104,000       104,000 104,000       105,000      ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา
ใหก้บัเด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันา สุขภาพร่างกายที่แขง็แรง ด่ืมนมทุกวนั เด็กได้รับอาหาร ร่างกายที่แขง็แรง
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา สมบรูณ์ เสริม (นม) สมบรูณ์

9 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก เด็กเล็กในศูนย์ 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา
ใหแ้กเ่ด็กนักเรียนศูนยพ์ฒันา นักเรียนได้รับ พฒันาเทศบาล เด็กเล็กได้เรียนรู้ ประสบการณ์การ
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา ประสบการณ์การ นอกสถานที่ เรียนรู้นอกสถานที่

เรียนรู้นอกสถานที่
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10 โครงการกอ่สร้างปา้ยชื่อศูนยพ์ฒันา เพือ่ใหป้ระชาชนที่สัญจรไป 1 ปา้ย 35,000            -  -  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ผู้สัญจรไปมาได้รู้จกั กองการศึกษา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าปลา มาได้มองเหน็อยา่งชัดเจน มีปา้ยชื่อ มากขึน้

11 โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กเล็ก เพือ่ใหเ้ด็กมีพฒันาการที่ดี เด็กเล็กในศูนย์ 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ร้อยละ 100 เด็กมีพฒันาการที่ดี กองการศึกษา
ในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ขึน้และสามารถช่วยเหลือ พฒันาเทศบาล เด็กมีพฒันาที่ดี สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ตนเองได้
12 โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็ก เพือ่รับรองการขาดสาร 1 คร้ัง 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ร้อยละ 100 เด็กได้รับการเจริญ กองการศึกษา

อาหารของเด็กที่มีน้ าหนัก เด็กมีการเจริญ เติบโตสมวยั
ต่ ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน เติบโตสมวยั

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล . เพือ่ใหม้ีถนนทางขึน้ - ลง 1 เส้น  -  -  - 600000  - ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองช่าง
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล ที่สะดวก ปลอดภยัต่อการ ประชาชนมีความ มีถนนสัญจรไป-มา
(จากบา้นนายทองสวย-อาคาร สัญจรไปมา ส าหรับ ปลอดภยัในการ ที่สะดวก ปลอดภยั
ศพด.) ผู้ปกครอง เด็ก และผู้มา สัญจรไป-มา
 ติดต่อราชการ

14 โครงการกอ่สร้างหลังคาทางเดิน เพือ่ใหม้ีหลังคากนัแดด เด็กและคุณครู  -  - 300,000  -  - ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กมี กองการศึกษา
เชื่อมจากโรงอาหารไปอาคารเรียน กนัฝนใหก้บัเด็กจาก ในศูนยพ์ฒันา เด็กมีความ หลังคาทางเดินที่มี

โรงอาหารอาหารไปหา เด็กเล็กเทศบาล ปลอดภยั คุณภาพและมาตรฐาน
อาคารเรียนหลังใหม่

15 โครงการปรับภมูิทัศน์ เพือ่ใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็ก ศูนยพ์ฒันาเด็ก  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 100 ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบล เทศบาลต าบลท่าปลามี เล็กเทศบาล ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก เทศบาลต าบลท่าปลา

ภมูิทัศน์ที่น่าอยู่ มีความสวยงาม มีภมูิทัศน์ที่น่าอยู่
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16 โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ เพือ่สร้างขวญัก าลังใจใหแ้ก่ 1 คร้ัง/ปี 80,000           80,000         80,000 80,000         80,000        เด็กร้อยละ 80 เด็กนักเรียนและผู้เขา้ กองการศึกษา
เด็กนักเรียน และได้เชื่อม มีอารมณ์และ ร่วมกจิกรรมทุกคน
ความสัมพนัธใ์นการร่วม สติปญัญาดีและ มีความสุขร่วมกนั
กจิกรรมระหวา่งเด็ก เขา้ร่วมกจิกรม เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ
นักเรียน  ผู้ปกครอง ประจ าปี
ชุมชนและหน่วยงานอืน่ๆ

17 โครงการจดัซ้ืออาหารเสริม (นม) เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก 260 วนั 1,289,600       1,289,600    1,289,600 1,289,600     1,300,000   ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้ด่ืมนม กองการศึกษา
ใหแ้กน่ักเรียนโรงเรียนท่าปลา นักเรียนได้ด่ืมนมเปน็ นักเรียนได้รับ เปน็ประจ าทุกวนัเพือ่
อนุสรณ์ 1 ประจ าทุกวนัเพือ่สุขภาพ อาหารเสริมนม สุขภาพร่างกายที่

ร่างกายที่สมบรูณ์แขง็แรง สมบรูณ์แขง็แรง
18 อดุหนุนโครงการอาหารกลางวนั เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็ก 200 วนั 2,480,000       2,480,000    2,480,000 2,480,000     2,500,000   ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับ กองการศึกษา

ใหแ้กโ่รงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 นักเรียนได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รับ ประทานที่ถกูต้องตาม
อาหารที่ถกูต้องตามหลัก ประทานอาหาร หลักโภชนาการและ
โภชนการและเพยีงพอ กลางวนั เพยีงพอ

19 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา เพือ่ใหน้ักเรียนนักศึกษาใน 2 คร้ัง/ปี 150,000         150,000       150,000 150,000       150,000      ความพงึพอใจ นักเรียนนักศึกษาใน ส านักปลัดฯ
ใหแ้กน่ักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เขตเทศบาลต าบลท่าปลา ของนักเรียน เขตเทศบาลต าบล
หรือด้อยโอกาส มีทุนในการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับ ท่าปลามีทุน

ทุน ในการศึกษา

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ ศูนยพ์ฒันา 498,834  -  -  -  - ร้อยละ 80 เด็กเล็กทุกคนมีการพฒันา กองการศึกษา
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ เด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา ตนเองตามล าดับขัน้ของ

เด็กเล็กใหค้รบทั้ง 4 ด้าน ต าบลท่าปลา เด็กเล็กเทศบาล การพัฒนาการทุกด้าน
(ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม ต าบลท่าปลามี อย่างสมดุลและเต็ม
และสติปญัญา พฒันาการดีขึน้ ศักยภาพ
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21 โครงการปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม เพือ่ส่งเสริมกระบวนการ ศูนยพ์ฒันา  -  - 200,000  -  - ร้อยละ 80 เด็กเล็กทุกคนมีการพฒันา กองการศึกษา
เด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรียนรู้และส่งเสริมพฒันาการ เด็กเล็กเทศบาล เด็กเล็กในศูนยพ์ฒันา ตนเองตามล าดับขัน้ของ

เทศบาลต าบลท่าปลา เด็กเล็กใหค้รบทั้ง 4 ด้าน ต าบลท่าปลา เด็กเล็กเทศบาล การพัฒนาการทุกด้าน
(ด้านร่างกาย อารมณ์  สังคม ขนาดพืน้ที่  340 ต าบลท่าปลามี อย่างสมดุลและเต็ม
และสติปญัญา ตารางเมตร พฒันาการดีขึน้ ศักยภาพ

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1.เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)

83 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที ่ 5.ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยทุธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 อดุหนุนโครงการปอ้งกนัและรักษา เพือ่ประชาชนมีความ 1 คร้ัง/ปี 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        จ านวนคร้ังที่ ประชาชนมีความ กอง
ทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม ตระหนักและมีจติส านึก อดุหนุน ตระหนักและมีจติ สาธารณสุขฯ
ในเขตพืน้ที่อ าเภอท่าปลา ใหแ้ก่ ในการดูแลรักษา ในการดูแลรักษา
ท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าปลา ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม

2 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษ์ เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ 1 คร้ัง 10,000            - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70 ประชาชนมีความ กอง
ส่ิงแวดล้อม ตระหนักและมีจติส านึก อาสาสมัครฯ ตระหนักและมีจติ สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ในการดูแลรักษา มีความรู้เพิม่ขึน้ ส านึกในการดูแลรักษา

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม
3 โครงการส่งเสริมการปลูกหญา้แฝก เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย 1 คร้ัง 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 80 หน้าดินไม่พงัทลาย กอง

(แผนชุมชนทุกชุมชน) ของหน้าดิน ปอ้งกนัการพงั สาธารณสุขฯ
ทลายของหน้าดิน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

84 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที ่ 5.ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยทุธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการบ ารุงรักษาส่ิงแวดล้อม เพือ่ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ 1 คร้ัง/ปี 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลท่าปลา กอง
บริเวณสองขา้งคูคลอง ประชาชนรัก มีพืน้ที่สีเขยีวเพิม่ขึน้ สาธารณสุขฯ
ล าหว้ยภนูก และพืน้ที่ ส่ิงแวดล้อมพิม่ขึน้
สาธารณะต่างๆในเขต
เทศบาลต าบลท่าปลา

5 โครงการรักษป์า่ชุมชนหว้ยภนูก เพือ่อนุรักษท์รัพยากร 1 คร้ัง/ปี 200,000         200,000       250,000 250,000       250,000      ร้อยละ 70 เทศบาลต าบลท่าปลา กอง
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ปา่ไม้ในพืน้ที่ มีปา่ไม้เพิม่ขึน้ มีส่วนร่วมอนุรักษ์ สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรปา่ไม้และ
ลดการเกดิภยัแล้ง

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที ่ 5.ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยทุธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับภมูิทัศน์  เทศบาล เพือ่ปรับสภาพภมูิทัศน์ 1 คร้ัง  - 1,600,000  -  -  - เทศบาลต าบล พืน้ที่เทศบาลเขต กองช่าง
ต าบลท่าปลา ในเขตพืน้ที่เทศบาล ท่าปลามีภมูิทัศน์ เทศบาลต าบลท่าปลา
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ต าบลท่าปลา ใหม้ีความ ที่สวยงาม มีความร่มร่ืน สวยงาม

ร่มร่ืน  สวยงาม

2 โครงการวางและจดัท าผังเมืองรวม เพือ่ด าเนินการวางผัง 1 คร้ัง 10,000           10,000         10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 เทศบาลต าบลท่าปลา กองช่าง
ชุมชนเทศบาลต าบลท่าปลา ชุมชนของเทศบาล มีการวางผังชุมชน มีการวางผังชุมชน

ต าบลท่าปลา
3 โครงการปรับภมูิทัศน์หลังเทศบาล เพือ่ปรับสภาพภมูิทัศน์ 1 แหง่  -  -  - 450,000  - เทศบาลต าบล พืน้ที่เทศบาลเขต กองช่าง

ต าบลท่าปลา (สวนสาธารณะ) พืน้ที่หลังเทศบาล ท่าปลามีภมูิทัศน์ เทศบาลต าบลท่าปลา
ต าบลท่าปลา ใหม้ีความ ที่สวยงาม มีความร่มร่ืน สวยงาม
ร่มร่ืน  สวยงาม

4 โครงการปรับภมูิทัศน์บนอา่ง เพือ่ปรับสภาพภมูิทัศน์ 1 แหง่  -  -  - 450,000  - อา่งเกบ็น้ า พืน้ที่อา่งเกบ็น้ าหว้ยภนูก กองช่าง
หว้ยภนูก (สวนสาธารณะ) พืน้ที่บนอา่งหว้ยภนูก หว้ยภนูกมีภมูิทัศน์ มีภมูิทัศน์ที่สวยงามและ

ใหม้ีความ ร่มร่ืน  สวยงาม ที่สวยงาม มีความร่มร่ืน 

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ ตวัชีว้ัด (KPI)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ที ่ 5.ดา้นการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
1.  ยทุธศาสตร์ที ่4. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรวมพลังชุมชนคนท่าปลา เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ ประชาชนในเขต 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ปญัหาขยะในชุมชน ประชาชนมีความรู้ กอง
ลดปญัหาขยะมูลฝอย และแนวทางปฏบิติัใน เทศบาล ลดลงร้อยละ 50 ความเขา้ใจและ สาธารณสุขฯ

การลดขยะในพืน้ที่ แนวทางปฏบิติัใน
สร้างมูลค่าของขยะ การลดขยะในพืน้ที่ 
สร้างรายได้จากขยะ สร้างมูลค่าของขยะ

สร้างรายได้จากขยะ
2 โครงการขดุฝังกลบบอ่ขยะมูลฝอย เพือ่ใหม้ีสถานที่ทิ้งขยะ 1 บอ่ 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ปญัหาขยะในชุมชน สถานที่ก าจดัขยะ กอง

และก าจดัขยะอยา่ง ลดลงร้อยละ 50 มูลฝอยของเทศบาล สาธารณสุขฯ
เพยีงพอและถกูต้อง ถกูสุขลักษณะ

3 โครงการจดัซ้ือถงัรองรับขยะมูลฝอย เพือ่ใหม้ีการก าจดัขยะ พืน้ที่ในเขต 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        จ านวนถงัขยะ มีการก าจดัขยะที่ถกูวธิี กอง
พลาสติก ที่ถกูวธิแีละรักษา เทศบาล ที่จดัซ้ือ และรักษาส่ิงแวดล้อม สาธารณสุขฯ

ส่ิงแวดล้อม
4 โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้และ เพือ่ดูแลต้นไม้เจริญ สองขา้งทางถนน 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ร้อยละ 80 พืน้ที่เทศบาลมีพืน้ที่ กองช่าง

ถางหญา้บริเวณสองขา้งทางถนน เติบโตเปน็พืน้ที่สีเขยีว มีความปลอดภยั สีเขยีวและบริเวณ
(แผนชุมชน ทุกชุมชน) และบริเวณสองขา้งทาง ในการใช้ถนน สองขา้งทางถนน

ถนนมีความปลอดภยั มีความปลอดภยั
สะอาดเรียบร้อย สะอาดเรียบร้อย

5 โครงการรักษป์า่เพือ่พระแม่ของ เพือ่ดูแลต้นไม้เจริญ พืน้ที่ปา่สีเขยีว  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 60 พืน้ที่เทศบาลมีพืน้ที่ กองสาธารณสุข
แผ่นดิน เติบโตเปน็พืน้ที่สีเขยีว มีพืน้ที่ปา่เพิม่ขึน้ สีเขยีวมากขึน้

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานทีเ่ปน็มติรตอ่สิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

87 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดัซ้ือชุดทรายกรอง เพือ่กรองตะกอนน้ าดิบ 1 ชุด 650,000 650,000 650,000 650,000  - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน คุณภาพน้ าดีขึน้ กองการประปา
 PROFIL K1200 ประปา

2 โครงการกอ่สร้างติดต้ังหลังคา เพือ่ปอ้งกนัใบไม้ตก 1 หลัง 170,000         170,000       170,000 170,000        - น้ าประปาสะอาด การผลิตน้ าประปา กองการประปา
คลุมถงัตะกอน ลงในถงัตะกอน ขึน้ร้อยละ 80 สะอาดขึน้

3 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์แอร์วาว ใช้ระบายอากาศจดุที่ 1 ชุด 5,000              5,000           5,000 5,000             - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารจา่ยน้ า กองการประปา
 Ø 2 ‘ อยูสู่ง ประปา ประปารวดเร็ว

4 โครงการจดัท าหลักแนวเขตปนู    เพือ่ก าหนดแนวท่อน้ า 400 หลัก 5,000              5,000           5,000 5,000             - มีความปลอดภยั ลดการซ่อมท่อน้ า กองการประปา
 ขนาด 4 นิ้ว ประปาเทศบาล มากขึน้ ประปา

5 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองส ารอง เพือ่ใช้ในงานนอกสถานที่ 1 เคร่ือง 15,000           15,000         15,000 15,000          - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารซ่อมท่อ กองการประปา
ไฟฟา้  220 V ประปา ประปานอกสถานที่

รวดเร็วและปลอดภยั
6 โครงการจดัซ้ือมาตรวดัน้ าØ 4 นิ้ว เพือ่วดัปริมาตรการใช้น้ า 1 ตัว 26,000           26,000         26,000 26,000          - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารตรวจสอบ กองการประปา

ประปา แต่ละหมู่ ประปา ปริมาณการใช้น้ าต่อวนั
และสามารถตรวจสอบ
จดุร่ัวได้

7 โครงการจดัซ้ือมาตรวดัน้ าØ 6 นิ้ว เพือ่วดัปริมาตรการใช้น้ า 1 ตัว 45,000           45,000         45,000 45,000          - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารตรวจสอบ กองการประปา
ประปา แต่ละหมู่ ประปา ปริมาณการใช้น้ าต่อวนั

และสามารถตรวจสอบ
จดุร่ัวได้

8 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าทิ้ง 1 เส้น 80,000 80,000 80,000 80,000  - ระบายน้ าได้ร้อยละ ท าใหร้ะบายน้ าทิ้ง กองการประปา
คสล.ฝาเหล็ก 80 ได้สะดวกรวดเร็ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
9 โครงการจดัซ้ือปัม๊ลมล้างหน้า เพือ่ดันลมล้างทราย 1 เคร่ือง 20,000           20,000         20,000 20,000         มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารล้างทราย กองการประปา

ทราย ประปา กรองน้ าได้รวดเร็ว
และสะอาด

10 โครงการจดัซ้ือปัม๊แช่ขนาดØ 2 นิ้ว เพือ่ใช้ในการดูดน้ า 1 เคร่ือง 8,000              8,000           8,000 8,000            มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารล้างถงั กองการประปา
ก าลัง 3 แรงม้า ออก Ø2 นิ้ว ประปา ตกตระกอน ถงั

กรองต่างๆรวดเร็ว
11 โครงการจดัซ้ือสายท่อคอควาย เพือ่ใช้สูบน้ าดิบ 1 ม้วน 30,000           30,000         30,000 30,000         มีอปุกรณ์ใช้ในงาน ท าใหก้ารสูบน้ าดิบ กองการประปา

4 นิ้ว  ประปา ได้รวดเร็ว
12 โครงการจดัซ้ือหวักะโหลกทอง เพือ่ใช้ในการสูบน้ า 1 ชุด 9,000              9,000           9,000 9,000            มีอปุกรณ์ใช้ในงาน สูบน้ าดิบได้รวดเร็ว กองการประปา

เหลือง  4  นิ้ว พร้อมเช็ควาวล์ ประปา
13 โครงการเปา่ล้างท่อน้ าประปา เพือ่เปา่ล้างท่อน้ าประปา 3 คร้ัง/ปี 2,000              2,000           2,000 2,000            น้ าประปาสะอาด ท าใหท้่อน้ าประปา กองการประปา

ขึน้ร้อยละ  80 สะอาดลดกล่ินโคลน
14 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ า เพือ่ขดุลอกโคลนที่ทับ 1 แหง่ 14,808,600        14,808,600     14,808,600 14,808,600      ร้อยละ 90 มี ท าใหก้กัเกบ็น้ าดิบได้ กองการประปา

หว้ยภนูก ถมมานาน สถานที่เกบ็น้ าดิบ ปริมาณมากและ
เพิม่ขึน้ สะอาดขึน้

15 โครงการเรียงหนิสันอา่งหว้ย เพือ่ความแขง็แรง 1 แหง่ 9,000,000       9,000,000    9,000,000 9,000,000     สันอา่งมีความ ท าใหสั้นอา่งมีความ กองการประปา
ภนูก แขง็แรง แขง็แรงปลอดภยั

16 โครงการวางท่อน้ าประปา Ø 4 นิ้ว เพือ่เปล่ียนระบบท่อน้ า 1 สาย 500,000         500,000       500,000 500,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนมีน้ า กองการประปา
 PVC ชั้น 8.5 จากบา้นนางบาน ประปาเกา่ที่เปน็สนิม ขึน้ร้อยละ  80 ประปาที่สะอาดหมด
ยะจร ถนน ทต.7 สองขา้งทาง ปญัหากล่ินสนิม
ถงึบา้นนายชาญ มีรินทร์ 
ระยะทาง 2,000 เมตร

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการวางท่อน้ าประปา Ø 4 นิ้ว เพือ่เปล่ียนระบบท่อน้ า 1 สาย 500,000          -  -  - น้ าประปาสะอาด ประชาชนมีน้ า กองการประปา
 PVC ชั้น 8.5 จากบา้นนายสุเมธ ประปาเกา่ที่เปน็สนิม ขึน้ร้อยละ  80 ประปาที่สะอาดหมด
คุ้มอกัษร 2 ขา้งทาง  ระยะทาง ปญัหากล่ินสนิม
2,000 เมตร

18 โครงการวางท่อน้ าประปา Ø 6นิ้ว เพือ่เปล่ียนระบบท่อน้ า 1 สาย 200,000          -  -  - น้ าประปาสะอาด ประชาชนมีน้ าประปา กองการประปา
PVCชั้น 8.5 จากโรงผลิตน้ าประปา ประปาเกา่ที่เปน็สนิม ขึน้ร้อยละ  80 ที่สะอาดหมดปญัหา
ไปถงึ หมู่ 6 ระยะทาง 400 เมตร กล่ินสนิม

19 โครงการวางท่อน้ าประปา Ø 6นิ้ว เพือ่เปล่ียนระบบท่อน้ า 1 สาย 400,000          -  -  - น้ าประปาสะอาด ประชาชนมีน้ าประปา กองการประปา
PVCชั้น 8.5จากโรงผลิตน้ าประปา ประปาเกา่ที่เปน็สนิม ขึน้ร้อยละ  80 ที่สะอาดหมดปญัหา
ไปถงักลมถงึ หมู่ 1 ระยะทาง กล่ินสนิม
 1,000 เมตร

20 โครงการจดัซ้ือมอเตอร์ไฟฟา้ก าลัง เพือ่สูบน้ าดิบจากอา่งหว้ย 1 ชุด 120,000          -  -  - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน รวดเร็วทันต่อการใช้ กองการประปา
 40 แรงม้า 3 เฟส ขนาด Ø 4 นิ้ว ภนูกเขา้โรงผลิตน้ าประปา ประปา งาน
 2 ตัว พร้อมตู้คอนโทรล

21 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองสูบน้ าคูโบต้า เพือ่สูบน้ าดิบจากอา่งหว้ย 1 ตัว 60,000            -  -  - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน รวดเร็วทันต่อการใช้ กองการประปา
ก าลัง 15 แรงม้า ภนูกเขา้โรงผลิตน้ าประปา ประปา งาน

22 โครงการกอ่สร้างโรงสุบน้ าแบบแพลอย เพือ่สูบน้ าดิบจากอา่งหว้ย 1 หลัง 166,000          -  -  - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน การผลิตน้ าเร็วขึน้ กองการประปา
ตามแบบาร านักงานทรัพยากรน้ า ภนูกเขา้โรงผลิตน้ าประปา ประปา

ภาค 1 กรมทรัพยากรน้ า

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

23 โครงการเทพืน้ คสล . เพือ่ใหพ้ืน้ที่รอบๆโรง 1 แหง่  -  - 200,000  - โรงประปามีความ พืน้ที่รอบๆโรงผลิต กองการประปา
 โรงผลิตน้ าประปา ผลิตน้ าประปาสะอาด สะอาดเพิม่ขึน้ น้ าประปาสะอาด

ท าความสะอาดง่าย ท าความสะอาดง่าย
24 เปล่ียนท่อระบายน้ าถงั เพือ่ระบายน้ าถงัตกตะกอน 4 จดุ  -  -  - 15,000 ระบายน้ าได้มาก ท าใหร้ะบายน้ าได้ กองการประปา

ตกตะกอน  จาก 3 นิ้ว เปน็ 6 นิ้ว ร้อยละ  80 รวดเร็ว
พร้อมประตูน้ า 4 จดุ

25 โครงการร้ัวลวดหนาม เพือ่ก าหนดแนวเขต 1 แหง่  -  - 100,000  - มีความปลอดภยั เพือ่บอกแนวเขต กองการประปา
โรงผลิตน้ าประปา มากขึน้ ใหช้ัดเจน

26 โครงการสร้างบา้นพกัพนักงาน เพือ่ความปลอดภยัและ 1 แหง่  -  -  -  - 350,000 พนักงานมีบา้น สะดวกต่อการ กองการประปา
ประปา สะดวกในการตรวจตราเวร พกัอาศัย ปฏบิติังาน

27 โครงการกอ่สร้างอาคาร เพือ่ใหม้ีสถานที่ส าหรับ  1 หลัง  -  -  - 400,000       มีอาคารไวใ้ช้งาน มีสถานที่ส าหรับ กองการประปา
ประชุมกองการประปา ปรึกษางานและประชุม ปรึกษางานและประชุม

28 โครงการวางท่อน้ าประปา เพือ่เปล่ียนระบบท่อน้ า 1 สาย  -  -  - 220,000       น้ าประปาสะอาด ประชาชนมีน้ าประปา กองการประปา
 Ø 4 นิ้วPVCชั้น 8.5 จากโรงผลิต ประปาเกา่ที่เปน็สนิม ขึน้ร้อยละ  80 ที่สะอาดหมดปญัหา
น้ าประปาไปถงึสามแยกบอ่ขยะ กล่ินสนิม

 3 เส้น ระยะทาง 1,000 เมตร

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

29 โครงการจดัซ้ืออปุกรณ์ในการ เพือ่ใหม้ีเคร่ืองมือในการ จดัซ้ืออปุกรณ์  -  -  - 15,000          - มีอปุกรณ์ใช้ในงาน งานประปามีเคร่ืองมือ กอง
ซ่อมแซมท่อประปา ปฏบิติังานประปา  -  ถงัแกส๊ ประปา ในการปฏบิติังาน การประปา

 -  ถงัลม
 -  สายหวัตัด

30 โครงการกอ่สร้างดาดคอนกรีต เพือ่ปอ้งกนัการพงัทลาย 1 แหง่  -  -  - 1,000,000      - อา่งมีความแขง็แรง ผนังดินกัน้อา่งเกบ็น้ า กองการประปา
เสริมเหล็กอา่งหว้ยภนูก ของผนังดินกัน้อา่งหว้ย - มากขึน้ หว้ยภนูกไม่พงัทลาย

ภนูก
31 โครงการต่อท่อน้ าพระราชด าริ เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ า 1 สาย  -  -  - 1,100,000      - ประชาชนมีน้ าใช้ ประชาชนมีน้ าเพยีงพอ กอง

(แผนชุมชนตลาด) ที่เพยีงพอใช้ในการ ใช้ในการอปุโภค การประปา
อปุโภคบริโภค บริโภค

32 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ าและ  เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ าและ 1 หลัง  -  -  - 312,300        - มีหอ้งน้ าและ มีหอ้งน้ าและหอ้งครัว กองการประปา
หอ้งครัว หอ้งครัว ส าหรับพนักงาน หอ้งครัวใช้งาน  ส าหรับพนักงานที่อยู่

ที่อยูเ่วรยามกองการประปา เวรยามกองการประปา
33 โครงการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขนาด เพือ่ใหม้ีกระแสไฟฟา้ที่ 1 แหง่  -  -  - 700,000        - ร้อยละ 80 มีกระแสไฟฟา้ที่ กอง

หม้อแปลงไฟฟา้โรงผลิตน้ าประปา เพยีงพอต่อการผลิต โรงผลิตน้ าประปา เพยีงพอต่อการผลิต การประปา

เทศบาลต าบลท่าปลา น้ าประปา มีไฟฟา้ใช้ น้ าประปา
34 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา้ เพือ่ใหพ้อ่ค้าแม่ค้าและ ตลาดสดเทศบาล 200,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 พอ่ค้า  แม่ค้า และ กองช่าง

ตลาดสดเทศบาลต าบลท่าปลา ประชาชนที่ใช้บริการ ต าบลท่าปลา พอ่ค้า แม่ค้า ประชาชนมีความปลอดภยั
ตลาดสดมีความปลอดภยั และประชาชน ในการใช้กระแสไฟฟา้
ในการใช้กระแสไฟฟา้ มีความปลอดภยั ตลาดสด

วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

35 โครงการกอ่สร้างระบบผลิตน้ า เพือ่เพิม่ก าลังการผลิตน้ า จ านวน 1 ระบบ  - 5,500,000  -  -  - เพือ่แกไ้ขปญัหา ประชาชนมีน้ าประปา กองการประปา
ประปา ประปา และปรับปรุง การขาดแคลนน้ าและ ที่สะอาดใช้อยา่งเพยีงพอ

คุณภาพน้ า ปรับปรุงคุณภาพน้ า ต่อความต้องการ
อปุโภคบริโภค
ของประชาชน

36 โครงการกอ่สร้างหอ้งเกบ็ของ เพือ่เกบ็ของกองประปาให้ ขนาด 6 x 6 เมตร  -  - 250,000  -  - ร้อยละ 80 มีความเปน็ระเบยีบ กองการประปา
กองประปาเทศบาลต าบลท่าปลา เปน็ระเบยีบเรียบร้อย เกบ็ของเปน็ระเบยีบ เรียบร้อยและปลอดภยั

และปลอดภยั และปลอดภยั มากขึน้

37 โครงการกอ่สร้างถงัพกัตะกอน เพือ่ดักตะกอนน้ าจากการ กวา้ง 5 ม.  - 490,000  -  -  - สามารถแยกตะกอน สามารถแยกตะกอนออกจาก กองประปา
ผลิตน้ าประปา ยาว 10 ม. ได้ร้อยละ 100 น้ ากอ่นปล่อยลงสระน้ า

สูง  2 ม.

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานเคหะและชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการกอ่สร้างขยายระบบไฟฟา้ เพือ่ใหก้ระแสไฟฟา้เพยีงพอ 1 แหง่ 1,000,000        -  -  -  - ร้อยละ  100 กระแสไฟฟา้เพยีงพอ กองช่าง
ส านักงานเทศบาลต าบลท่าปลา ต่อการท างานต่างๆ เทศบาลมีไฟฟา้ใช้ ต่อการปฏบิติังาน
หมู่ท่ี 1 อยา่งเพยีงพอ ต่างๆ

2 โครงการกอ่สร้างขยายระบบไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ 1 แหง่ 400,000          -  -  -  - ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ถนนเส้นทางจกัรยาน ความปลอดภยัในการ ประชาชนมี ปลอดภยัในการ

คมนาคม ความปลอดภยั คมนาคม
3 โครงการติดต้ังและขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ใหป้ระชาชนได้รับ 6 แหง่  -  -  - 300,000        - ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สาธารณะ ความปลอดภยัในการ ประชาชนมี ปลอดภยัในการ
1.  ถนน รพช. สายบา้นค่าย  - คมนาคม ความปลอดภยั คมนาคม
สะพานขา้มคลองสิงห์
2.  ซอยหอ้งแถวต ารวจ  -  แยก
หว้ยภนูก
3.  คุ้มเทิดไท้
4.  ซอยบา้นนายพาน  วสุิมา
5.  ถนนต้นน้ า - หว้ยภนูก
6.  ถนนบอ่ขยะ - หว้ยภนูก
(แผนชุมชนทุกชุมชน)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานเคหะและชมุชน 

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการขดุลอกอา่งเกบ็น้ าหว้ยภนูก เพือ่ใหม้ีแหล่งน้ าในการ 1 แหง่  -  -  - 10,000,000   - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) อปุโภคบริโภค ประชาชนมีน้ าใช้ บริโภคตลอดทั้งปี

เพือ่อปุโภคบริโภค
5 โครงการขดุลอกหน้าฝายหว้ยสิงห์ เพือ่การระบายน้ าที่ดีและ 1 แหง่  -  -  - 1,500,000      - ระบายน้ าได้ มีการระบายน้ าที่ดีและ กองช่าง

(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) ปอ้งกนัปญัหาน้ าท่วม ร้อยละ  80 ปอ้งกนัปญัหาน้ าท่วม

6 โครงการขดุลอกล าหว้ยสาขา เพือ่การระบายน้ าที่ดีและ ปากคลองกวา้ง  -  -  - 21,000,000   - ระบายน้ าได้ มีการระบายน้ ารวดเร็ว กองช่าง
หว้ยภนูก  ปอ้งกนัการเกดิปญัหา 25.00-60.00ม. ร้อยละ  80 ไม่เกดิปญัหาน้ าท่วม
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) น้ าท่วม ก้นคลองกวา้ง

5.00 -37.00 ม.

ลึก4.00-6.00ม.

ความยาวรวม

425 ม.

จ านวน 3 แหง่

7 โครงการขุดบอ่น้ าต้ืน เพือ่ใหร้าษฎรมีน้ าเพือ่การ จ านวน 2 แหง่  - 45,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองช่าง
อปุโภค  บริโภค ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่บริโภคตลอดทั้งปี

อปุโภค บริโภค

8 โครงการขุดลอกพร้อมขุดเลน เพือ่ใหร้าษฎรมีน้ าเพือ่การ จ านวน  1 แหง่  - 757,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าอปุโภค กองประปา
อา่งเกบ็น้ าหว้ยภนูก หมู่ที่ 1 อปุโภค  บริโภค ประชาชนมีน้ าใช้เพือ่บริโภคตลอดทั้งปี

อปุโภค บริโภค

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 3 โครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาดา้นสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ
     1.1. แผนงานการเกษตร

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขดุสระน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพือ่ สระน้ า  -  -  - 200,000        - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าเพือ่ใช้ กองช่าง
(แผนชุมชนเนินสวน) ใช้ในการเกษตร กวา้ง 40 ม. มีแหล่งน้ าเพือ่ ในการเกษตร

ยาว 40 ม. การเกษตร
ลึกประมาณ

2 ม.  

2 โครงการกอ่สร้างทางน้ าล้น เพือ่เปน็แหล่งเกบ็กกัน้ า 1 แหง่  -  - 448,500  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
ไวใ้ช้และเพือ่การเกษตร มีแหล่งน้ าเพือ่ เพือ่การเกษตร

การเกษตร
3 โครงการกอ่สร้างท านบกัน้น้ าบริเวณ เพือ่เปน็แหล่งเกบ็กกัน้ า 1 แหง่  -  -  - 1,500,000      - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หลังบา้นนายสมพาน  วสุิมา  ม . 1 ไวใ้ช้และเพือ่การเกษตร มีแหล่งน้ าเพือ่ เพือ่การเกษตร
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) การเกษตร

4 โครงการกอ่สร้างท านบกัน้น้ าบริเวณ เพือ่เปน็แหล่งเกบ็กกัน้ า 1 แหง่  -  -  - 1,500,000      - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
หลังบา้นนายสุชน  จนัทร์ทอง  ม . 1 ไวใ้ช้และเพือ่การเกษตร มีแหล่งน้ าเพือ่ เพือ่การเกษตร
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) การเกษตร

5 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า เพือ่เปน็แหล่งเกบ็กกัน้ า กวา้ง 1 เมตร  -  -  - 1,500,000      - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง
เพือ่การเกษตร  ไวใ้ช้และเพือ่การเกษตร ลึก 0.80 ม. ประชาชนมีน้ าใช้ เพือ่การเกษตร

(แผนชุมชนหว้ยภนูก  ,  ตลาด) เพือ่การเกษตร

6 โครงการขุดลอกสระน้ า เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพือ่ ลึก 1.13-2.80 เมตร 500,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าเพือ่ใช้ กองช่าง

หว้ยภนูก (อา่งล่าง) ใช้ในการเกษตร กวา้ง 75 เมตร มีแหล่งน้ าเพือ่ ในการเกษตร

ยาว 50 เมตร การเกษตร

7 โครงการวางท่อน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีน้ าเพือ่ ในเขตเทศบาลต าบล  -  -  - 8,550,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าเพือ่ใช้ กองช่าง
ในเขตเทศบาลต าบลท่าปลา ใช้ในการเกษตร ท่าปลา ประชาชนมีน้ าใช้ ในการเกษตร

เพือ่การเกษตร

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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96 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โคงการอดุหนุนงานสาธารณสุข- เพือ่ใหอ้าสาสมัคร อสม.และ 90,000           90,000         90,000 90,000         90,000        ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม กอง
มูลฐานชุมชน สาธารณสุขได้วางแผนจดั ประชาชนร่วม (อดุหนุน (อดุหนุน (อดุหนุน (อดุหนุน (อดุหนุน ประชาชนได้ดูแล ในการดูแลสุขภาพ สาธารณสุข ฯ

กจิกรรมในการดูแลและ จดักจิกรรม ใหชุ้มชน ใหชุ้มชน ใหชุ้มชน ใหชุ้มชน ใหชุ้มชน สุขภาพตนเอง อนามัยของตนเองและ
แกไ้ขปญัหาสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000 และครอบครัว ครอบครัว ส่งผลให้
เบือ้งต้นใหป้ระชาชน และปอ้งกนั บาท) บาท) บาท) บาท) บาท) ชุมชนเกดิความ
อยา่งครอบคลุม โรค 6 ชุมชน เขม้แขง็และพึง่ตนเอง

โดยเจา้หน้าที่ ได้
ของรัฐเปน็ที่

ปรึกษา
2 โครงการปอ้งกนัท้องไม่พร้อม เพือ่ปอ้งกนัภาวะท้องไม่ เด็กและเยาวชน 20,000           20,000         20,000 20,000         20,000        ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนมีความ กอง

ในวยัรุ่น พร้อมในวยัรุ่น โดยการให้ ในเขตเทศบาล เด็กรู้จกัวธิปีอ้งกนั รู้ในการรู้จกัวธิปีอ้งกนั สาธารณสุขฯ
ความรู้และจกัวธิปีอ้งกนั ต าบลท่าปลา การท้อง การคุมก าเนิดและวธิี
การท้อง การคุมก าเนิด ปอ้งกนัโรคติดต่อทาง
รวมถงึการควบคุมโรค เพศสัมพนัธม์ากขึน้
ติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

3 โครงการปรับปรุงสุขาภบิาล เพือ่พฒันาตลาดสดใหไ้ด้ ปรับปรุง 20,000           20,000         30,000 30,000         30,000        ความพงึพอใจ ตลาดสดมีความ กอง
ส่ิงแวดล้อมตลาดสดเทศบาลต าบล มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ตลาดสดให้ ของประชาชน สะอาดปราศจาก สาธารณสุขฯ
ท่าปลา และควบคุมปอ้งกนัโรค สะอาด ที่ใช้บริกาตลาดสด เชื้อโรค  สร้างความ

ติดต่อที่มีในอาหารและน้ า ปราศจากเชื้อโรค พงึพอใจใหก้บัประชาชน
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4 โครงการปอ้งกนัและควบคุมโรค เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม รณรงค์ใหค้วามรู้ 40,000           40,000         40,000 40,000         40,000        ไขเ้ลือดออกลดลง ประชาชนได้รับการ กอง
ติดต่อ  (โรคไขเ้ลือดออก , ไขส้มอง การระบาดของโรคต่างๆ แกป่ระชาชนใน เปน็ 0 ปอ้งกนัโรคและไม่ สาธารณสุข ฯ
อกัเสบ  ไขช้ิกคุณกนุยา  , ที่มีแมลงและสัวต์ปกีเปน็ การปอ้งกนัโรคไข้ เกดิโรคติดต่อที่มี
ไขห้วดัใหญส่ายพนัธใ์หม่ , พาหะน าโรคที่เกดิใน เลือดออก แมลงและสัวต์ปกีเปน็
ไขห้วดันกฯลฯ) พืน้ที่ พาหะ

5 โครงการควบคุมและปอ้งกนัโรคพษิ เพือ่ควบคุมและปอ้งกนั  - ใหค้วามรู้ 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        สุนัขและแมวใน  - เจา้ของสัตวเ์ล้ียงมี กอง
สุนัขบา้ การแพร่ระบาดของโรค เกีย่วกบัโรค เขตเทศบาล ความรู้ในการปอ้งกนั สาธารณสุขฯ

พษิสุนัขบา้ แกเ่จา้ของสัตว์ ร้อยละ 90 ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
เล้ียงและ ถกูควบคุมมิให้  - สุนัขอายทุุกเพศ

ประชาชนทั่วไป เกดิโรค ต้ังแต่ 2 เดือนขึน้ไป
 - จดัซ้ือวคัซีน ได้รับการฉดีวคัซีน
ฉดีปอ้งกนัโรค  - สุนัขเพศเมียอาย ุ7

เดือน ขึน้ไปได้รับการ
 - จดัซ้ือยาฉดี ฉดีวคัซีน
เพือ่คุมก าเนิด  - สุนัขเพศผู้อาย ุ7 
ลดการเพิม่ เดือนขึน้ไปได้รับการ
ประชากร ท าหมัน (ตอน)

สุนัข
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6 โครงการควบคุมและปอ้งกนั เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม จดักจิกรรม 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประชาชนรู้จกัวธิกีาร กอง
โรคเอดส์ การแพร่ระบาดของโรค รณรงค์ให้ อตัราเพิม่ขึน้ ปอ้งกนัโรคเอดส์ สาธารณสุขฯ

เอดส์ใหป้ระชาชนมี ความรู้และ ร้อยละ 0 มากขึน้
ความรู้ความเขา้ใจ การปอ้งกนั

การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
ทางเพศ
สัมพนัธ์

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพและรักษา เพือ่ส่งเสริมการดูแล ขา้ราชการ/พนักงาน 10,000           10,000 15,000 15,000         15,000        บคุลากรในเทศบาล บคุลากรของเทศบาล กอง
พยาบาลเบือ้งต้น สุขภาพใหแ้กบ่คุลากร มีสุขภาพที่ดีขึน้ มีร่างกายแขง็แรง ต าบลท่าปลา ได้รับ สาธารณสุข ฯ

ของหน่วยงาน สามารถรู้ทันโรค การบริการในกรณี
เบือ้งต้นของตนเองและ เจบ็ปว่ยเบือ้งต้นได้ทัน

แกไ้ขรับมือได้ทัน ต่อเหตุการณ์
8 โครงการอาหารปลอดภยั  -  เพือ่ปอ้งกนัและควบคุม ใหค้วามรู้ผู้ 10,000           10,000 10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใจ ผู้บริโภคได้รับอาหาร กอง

มิใหเ้กดิการปนเปือ้นที่ ประกอบการ ของประชาชน ที่ปลอดภยัและมีคุณค่า สาธารณสุขฯ
อาจส่งผลกระทบต่อ ร้านขาย ต่อคุณภาพอาหาร ทางโภชนาการต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ อาหารจ านวน สุขภาพร่างกาย
บริโภค 10 ร้าน และ

ผู้ประกอบการ
ในตลาดสด

1  แหง่
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9 อดุหนุนโครงการใหค้วามช่วยเหลือ เพือ่ช่วยเหลือและ อดุหนุน 18,000           18,000         18,000 18,000         18,000        ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับผลกระทบจาก กอง
และสงเคราะหผู้์ได้รับผลกระทบจาก สงเคราะหผู้์ได้รับผล งบประมาณ ได้รับความช่วย โรคเอดส์ได้รับการ สาธารณสุข ฯ
โรคเอดส์  ใหแ้ก ่ ที่ท าการปกครอง กระทบจากโรคเอดส์ สมทบ เหลือร้อยละ 100 ช่วยเหลือและฟืน้ฟู
อ าเภอท่าปลา กองทุนเฉลิม สภาพ ทั้งร่างการและ

พระเกยีรติ จติใจ
อ.ท่าปลา

10 โครงการระบบหลักประกนัสุขภาพ เพือ่สร้างหลักประกนั จดัต้ังและ 60,000           60,000         60,000 60,000         60,000        ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มแม่และ กอง
ในระดับท้องถิน่  (กองทุนหลัก สุขภาพใหก้บัประชาชน บริหารจดัการ ประชาชนมี เด็ก  ผู้สูงอาย ุ ผู้พกิาร สาธารณสุขฯ
ประกนัสุขภาพเทศบาลต าบล ในพืน้ที่ โดยกระบวนการ กองทุนหลัก สุขภาพที่แขง็แรง ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ปว่ย -
ท่าปลา) มีส่วนร่วมตามความ ประกนัสุขภาพ ขึน้ เร้ือรังและผู้ประกอบ

พร้อม  ความเหมาะสม เทศบาลให้ อาชีพที่มีความเส่ียง
และความต้องการของ โปร่งใสและมี ที่อยูใ่นเขตพืน้ที่
ประชาชนในพืน้ที่ ประสิทธภิาพ เทศบาลต าบลท่าปลา 

โดยเทศบาล ได้มีสวสัดิการชุมชน
สมทบเงิน รองรับและสามารถ
(จ านวน จดัการอยา่งมีส่วนร่วม

ประชากร x ของชุมชน

40  บาท)
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11 โครงการสายใยรักแหง่ครอบครัว เพือ่ใหห้ญงิต้ังครรภแ์ละ ออกเยี่ยม 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใจของ หญงิต้ังครรภแ์ละเด็ก กอง
ด้านสาธารณสุข เด็กแรกเกดิได้รับการ ติดตามหญิง ประชาชนที่ได้รับ แรกเกดิได้รับการดูแล สาธารณสุขฯ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพตาม ต้ังครรภ์ บริการ ใหม้ีสุขภาพอนามัยที่
เกณฑ์มาตรฐาน อนัจะ หญิงหลัง แขง็แรงสมบรูณ์ทั้ง

ส่งผลใหม้ีสุขภาพอนามัย คลอดและเด็ก ร่างกายและจติใจ
แขง็แรง สมบรูณ์ ทั้ง แรกเกิด

ร่างกายและจติใจ
12 อดุหนุนกจิกรรมวนัอาสาสมัคร เพือ่สนับสนุนการ 1 คร้ัง/ปี 2,000              2,000           5,000 5,000            5,000          จ านวนคร้ังต่อปี สามารถขบัเคล่ือน กอง

สาธารณสุขแหง่ชาติ ด าเนินงานกจิกรรมให้ ในการอดุหนุน กจิกรรมที่ส่งผลใหง้าน สาธารณสุขฯ
บรรลุตามเปา้หมายงาน สาธารณสุขมูลฐานใน
สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนเกดิ

ประสิทธภิาพ
13 โครงการพฒันาศักยภาพ เพือ่ใหอ้าสาสมัคร จัดอบรม/สัมมนา  -  - 10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 60 อาสาสมัครสาธารณสุข กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.) สาธารณสุขมีความรู้และ ประชุม/ศึกษาดูงาน อสม.มีความรู้ มีความรู้และทักษะ สาธารณสุขฯ
มีทักษะในการปฏบิติังาน ใหค้วามรู้และ เพิม่ขึน้ ในการปฏบิติังาน
ในชุมชน ฝึกทักษะแก่ ช่วยเหลือประชาชน

อสม. ในเขต ได้อยา่งถกูต้องและ

เทศบาลต าบล เหมาะสม
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14 โครงการกอ่สร้างโรงฆา่สัตว์ เพือ่ใหม้ีสถานที่ฆา่สัตว์ 1 แหง่  -  -  -  - 15,000,000 ความพงึพอใจของ ประชาชนได้รับการ กอง
อยา่งถกูสุขลักษณะ ประชาชนที่ได้รับ บริโภคอาหารที่ถกู สาธารณสุขฯ

บริการ สุขลักษณะ
15 อดุหนุนโครงการใหค้วามช่วยเหลือ เพือ่ช่วยเหลือและ อดุหนุน 18,000           18,000         18,000 18,000         ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ได้รับผลกระทบจาก กอง

และสงเคราะหผู้์ได้รับผลกระทบจาก สงเคราะหผู้์ได้รับผล งบประมาณ ได้รับความช่วย โรคเอดส์ได้รับการ สาธารณสุข ฯ
โรคเอดส์  ใหแ้ก ่ ที่ท าการปกครอง กระทบจากโรคเอดส์ สมทบ เหลือร้อยละ 100 ช่วยเหลือและฟืน้ฟู
อ าเภอท่าปลา กองทุนเฉลิม สภาพ ทั้งร่างการและ

พระเกยีรติ จติใจ
อ.ท่าปลา

16 อดุหนุนโครงการบรรเทาทุกขแ์ละ เพือ่ช่วยเหลือและ อดุหนุนงบประมาณ 10,000           10,000         20,000 20,000         20,000        ผู้ประสบภยั กิง่กาชาดอ าเภอ กองสวสัดิการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยั/ผู้ บรรเทาทุกขใ์หก้บั กิง่อ าเภอท่าปลา ได้รับความช่วย ท่าปลามีงบประมาณ
ด้อยโอกาส ใหแ้กก่ิง่กาชาดอ าเภอ ประชาชนผู้ประสบภยั เหลือร้อยละ 100 ในการด าเนินการ

ท่าปลา และผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ประสบภยั
และผู้ด้อยโอกาส

17 โครงการอบรมหมอหมู่บา้นใน 1.เพือ่ใหแ้กนน าด้าน แกนน าด้านสุขภาพ  -  - 40,000 40,000         40,000        ผู้ที่มีอาการเจบ็ปว่ย ผู้ที่มีอาการเจบ็ปว่ยแบบ กอง
พระราชประสงค์ สุขภาพมีความรู้เกีย่วกบั มีความรู้ในการ ได้รับการรักษา เฉยีบพลันสามารถ สาธารณสุขฯ
(โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น รักษาพยาบาลเบือ้งต้น เบือ้งต้นอยา่ง ได้รับการรักษาพยาบาล

ได้อยา่งถกูต้อง แกค่นในชุมชน ถกูต้องตามหลักการ เบือ้งต้นที่ถกูต้อง
2.เพือ่ใหแ้กนน าด้านสุขภาพ ปฐมพยาบาล
ได้มีความรู้เกีย่วกบัการ ช่วยชีวติ
รักษาโรคอยา่งง่าย
3.เพือ่ใหแ้กนน าด้านสุขภาพ
เปน็ที่พึง่พงิด้านสาธารณสุข
ของเพือ่นร่วมหมู่บา้นได้

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

18 อดุหนุนค่าใช้จา่ยในการท าหมัน เพือ่สนับสนุนใหส้ านักงาน 1 คร้ัง/ปี  -  - 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังต่อปี ลดจ านวนประชากร กอง
สุนัขและแมวที่ไม่มีเจา้ของ ปศุสัตวอ์ าเภอท่าปลา ในการอดุหนุน สุนัขและแมวที่ไม่มี สาธารณสุขฯ

ด าเนินการใหบ้ริการท า เจา้ของ/จรจดั ในเขต
หมันสุนัขและแมวที่ เทศบาลต าบลท่าปลา
ด้วยโอกาสไม่มีเจา้ของ
หรือสุนัขจรจดั

19 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลใน 1.เพือ่จดัระบบสุขาภบิาลให้ โรงเรียน จ านวน 2 แหง่  -  - 40,000 40,000 40,000 โรงเรียนและชุมชน 1.ไม่เกดิความเส่ียงอนัตราย กอง
โรงเรียนและชุมชน เอือ้ต่อสุขภาพอนามัยของ ชุมชุ 6 ชุมชน ได้ด าเนินการพฒันา ต่อสุขภาพอนามัยของ สาธารณสุขฯ
(โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) นักเรียนและประชาชน พืน้ที่ตามเกณฑ์ กลุ่มเปา้หมาย  2.โรงเรียน

2.เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กร/หน่วยงาน สุขาภบิาล และชุมชนมีสุขาภบิาล
ปรับปรุงสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อมที่ดี
ใหค้วามเหมาะสมต่อการด ารงชีวติ

20 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั เพือ่ควบคุมและปอ้งกนัการ 1.ใหค้วามรู้เกีย่วกบั  -  - 30,000 30,000 30,000 สุนัขและแมวใน 1.เจา้ของสัตวเ์ล้ียงมี กอง
จากโรคพษิสุนัขบา้ ตามพระปณิธาน แพร่ระบาดของโรค โรคแกเ่จา้ของสัตว์ เขตเทศบาล ความรู้ในการปอ้งกนั สาธารณสุขฯ
ศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง พษิสุนัขบา้ เล้ียงและประชาชน ร้อยละ 90 ควบคุมโรคพษิสุนัขบา้
นางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ ทั่วไป ถกูควบคุมมิให้ 2.สุนัขอายทุุกเพศต้ังแต่
อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางควฒัน 2.จดัซ้ือวคัซีนฉดี เกดิโรค 2 เดือนขึน้ไปได้รับการ
วรขตัติยราชนารี ปอ้งกนัโรค ฉดีวคัซีน
(โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ) 3.จดัซ้ือยาฉดีเพือ่ 3.สุนัขเพศเมียอาย ุ7 เดือน

คุมก าเนิด ลดการเพิม่ ขึน้ไปได้รับการฉดีวคัซีน
ประชากรสุนัข 4.สุนัขเพศผู้อาย ุ7

เดือนขึน้ไปได้รับการ
ท าหมัน (ตอน)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภมูปิญัญาท้องถิน่และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 4 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 อดุหนุนโครงการจดังานพระยาพชิัย เพือ่จดักจิกรรมยกยอ่ง อดุหนุนงบประมาณ 25,000           25,000         25,000 25,000         25,000        จ านวนคร้ังต่อปี ประชาชนทั่วได้ร่วม ส านักปลัดฯ
ดาบหกัและงานกาชาดจงัหวดั เชิดชูเกยีรติของพระยา อ าเภอท่าปลา ในการอดุหนุน แสดงความร าลึกถงึ
อตุรดิตถ ์ ใหแ้ก ่ ที่ท าการปกครอง พชิัยดาบหกั วรีชนของชาติ 
อ าเภอท่าปลา

2 อดุหนุนโครงการจดักจิกรรมร่วม เพือ่ส่งเสริมการเผยแพร่ อดุหนุนงบประมาณ 15,000           15,000         15,000 15,000         15,000        จ านวนคร้ังต่อปี ผลผลิตทางการเกษตร ส านักปลัดฯ
งานเทศกาลลางสาดหวานและ ผลผลิตทางการเกษตร อ าเภอท่าปลา ในการอดุหนุน ของจงัหวดัอตุรดิตถ์
ของดีเมืองอตุรดิตถใ์หแ้ก ่ ที่ท าการ ของจงัหวดัอตุรดิตถ์ เปน็ที่รู้จกัแพร่หลาย
ปกครองอ าเภอท่าปลา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภมูปิญัญาท้องถิน่และการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 4 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
    1. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดักจิกรรมวนัส าคัญของ เพือ่ใหค้ณะผู้บริหารและ เขา้ร่วมพธิี 20,000           20,000         20,000 20,000         20,000        ประชาชนร้อยละ บคุลากรของท้องถิน่ กองสวสัดิการฯ
ชาติ  ศาสนา และท้องถิน่ ขา้ราชการ  พนักงาน - ส าคัญต่าง ๆ 100 ได้มีส่วนร่วม ร่วมกจิกรรมทาง

เทศบาลและประชาชน เช่น  พธิวีาง ในการอนุรักษ์ ศาสนาและได้แสดง
ร่วมกจิกรรมวนัส าคัญ พานพุม่ ประเพณี ความจงรักภกัดี
ของชาติและศาสนา  เพือ่ ดอกไม้สดใน และวนัส าคัญ
แสดงถงึความจงรักภกัดี วนัแม่และวนั
ต่อสถาบนั พอ่แหง่ชาติ
พระมหากษตัริยแ์ละ ,  พธิที าบญุ
ความเปน็ศิริมงคล ตักบาตร

ขา้วสาร
อาหารแหง้

ในวนั

ส าคัญต่าง ๆ

โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)ที่ งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภมูปิญัญาท้องถิน่และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดังานวนัสงกรานต์ เพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์ จดักจิกรรมสืบสาน 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใน ประชาชนร่วมอนุรักษ์ ส านักปลัดฯ
วฒันธรรมประเพณี ประเพณีสงกรานต์ ร้อยละ 80 ของ วฒันธรรมประเพณี
อนัดีงาม สร้างความสามัคคี ผู้เขา้ร่วมกจิกรรม อนัดีงามมีความสามัคคี

2 โครงการประเพณีกว๋ยสลาก เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ อดุหนุน 10,000           10,000         30,000 30,000         30,000        ประชาชนร้อยละ ประชาชนในชุมชน กองสวสัดิการฯ
(แผนชุมชนเนินสวน) วฒันธรรมของท้องถิน่ งบประมาณ 80 ได้มีส่วนร่วม เนินสวน มีวฒันธรรม

ในการจดั ในการอนุรักษ์ ประเพณีกว๋ยสลากเปน็
กจิกรรม ประเพณี เอกลักษณ์และเผยแพร่
ประเพณี ใหเ้ด็กและเยาวชน
กว๋ยสลาก ได้ศีกษา

3 โครงการจดังานประเพณีแหผี่ตลก เพือ่อนุรักษก์จิกรรม อดุหนุน 250,000         250,000       250,000 250,000 250,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีการ กองสวสัดิการฯ
แหผี่ตลก เนื่องในวนัออกพรรษา ประเพณีของไทย งบประมาณ 80 ได้มีส่วนร่วม อนุรักษว์ฒันธรรม
และของดีอ าเภอท่าปลา ในการจดั ในการอนุรักษ์ ประเพณีในชุมชน

กจิกรรม ประเพณี
วนัออกพรรษา
ใหก้บัชุมชน

จ านวน 

6 ชุมชน
4 โครงการเทศกาลกนิปลาอ าเภอ เพือ่เขา้ร่วมกจิกรรมงาน  1 คร้ัง / ปี 50,000           50,000         50,000 50,000         50,000        ร้อยละ 100 ประชาชนในเขต กองสวสัดิการฯ

ท่าปลา เทศกาลกนิปลากนิปลา ประชาชนได้ร่วม เทศบาลได้เขา้ร่วม
ของดีอ าเภอท่าปลา อนุรักษว์ฒันธรรม กจิกรรมและอนุรักษ์

ประเพณี วฒันธรรมประเพณี
5 โครงการจดังานสืบสานงาน เพือ่อนุรักษก์จิกรรม 1 คร้ัง/ปี  -  - 350,000 350,000 350,000 ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีการ กองสวสัดิการฯ

วฒันธรรมประเพณีและของดี ประเพณีของไทย 80 ได้มีส่วนร่วม อนุรักษว์ฒันธรรม
อ าเภอท่าปลา ในการอนุรักษ์ ประเพณีในชุมชน

ประเพณี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

106 



ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภมูปิญัญาท้องถิน่และการท่องเที่ยว
ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณแีละภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการส่งท้ายปเีกา่ต้อนรับปใีหม่ เพือ่อนุรักษว์ฒันธรรม 1 คร้ัง/ปี 10,000           10,000         10,000 10,000         ร้อยละ 100 ประชาชนร่วม ส านักปลัดฯ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ประเพณีส่งท้ายปเีกา่ ประชาชนได้ร่วม กจิกรรมสร้างความ

ต้อนรับปใีหม่ อนุรักษว์ฒันธรรม สัมพนัธอ์นัดี

ประเพณี ในวนัส่งท้ายปเีกา่
7 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา เพือ่สร้างความสัมพนัธ์ 1 คร้ัง/ปี 50,000           50,000         50,000 50,000         ประชาชนร้อยละ ประชาชนในเขต ส านักปลัดฯ

ต้านยาเสพติดและชุมชนสัมพนัธ์ ที่ดีระหวา่งชุมชน 80 มีความ เทศบาลมีความ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) สัมพนัธท์ี่ดีต่อกนั สัมพนัธท์ี่ดีต่อกนั

8 โครงการแขง่ขนักฬีาและ เพือ่ใหค้ณะผู้บริหาร ร่วมกจิกรรม 200,000         200,000       50,000 50,000         50,000        คณะผู้บริหาร บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัดฯ
กจิกรรมท่าปลาเกมส์ ขา้ราชการ  พนักงาน - การแขง่ขนั ขา้ราชการ ได้ผ่อนคลายความ

เทศบาล และสมาชิกสภา กฬีาท่าปลา พนักงาน เครียดออกก าลังกาย
ได้ร่วมกจิกรรมออกก าลัง เกมส์ มีสุขภาพที่ และสร้างสัมพนัธภาพ
กายและสร้างความ แขง็แรง ระหวา่งหน่วยงาน
สัมพนัธอ์นัดีระหวา่ง
หน่วยงาน

9 โครงการส่งสริมการออกก าลังกาย เพือ่ใหป้ระชาชน ประชาชนในเขต 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 80 ประชาชนได้ กอง
ออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ เทศบาล ประชาชนมี ออกก าลังกาย สาธารณสุขฯ
ที่ดี สุขภาพที่ดี เพือ่สุขภาพที่ดี

10 โครงการสนับสนุนนักกฬีา/บคุลากร เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กและ ตลอดปี 40,000           40,000         40,000 40,000         40,000        ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนได้รับ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลา เขา้ร่วม เยาวชนเล่นกฬีา งบประมาณ เด็กและเยาวชน การส่งเสริมการเล่น
การแขง่ขนัในระดับต่าง ๆ รักกฬีา กฬีา

11 โครงการร่วมแขง่ขนักฬีา เพือ่ส่งเสริมการเล่นกฬีา 1  คร้ังต่อปี 25,000           25,000         25,000 25,000         ร้อยละ 100 หน่วยงานต่าง ๆ มีการ ส านักปลัดฯ
เบญจสัมพนัธ ์ และสร้างความสัมพนัธ์ หน่วยงานมีความ เชื่อมความสัมพนัธท์ี่ดี

อนัดีระหวา่งหน่วยงาน สามัคคี ต่อกนั

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

12 อดุหนุนโครงการร่วมแขง่ขนักฬีา เพือ่สนับสนุนยวุชนใช้ 1 คร้ัง/ปี 6,000              6,000           6,000 6,000            6,000          ร้อยละ 70 ยวุชนมีการใช้เวลาวา่ง ส านักปลัดฯ
ฟตุบอลยวุชนรุ่นอายไุม่เกนิ  12  ปี เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ ยวุชนใช้เวลาวา่ง ใหเ้ปน็ประโยชน์
ต้านภยัยาเสพติด  ใหแ้ก ่ ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหา ใหเ้ปน็ประโยชน์ ปอ้งกนัและแกไ้ข
ส านักงานท้องถิน่จงัหวดัอตุรดิตถ์ ยาเสพติด ปญัหายาเสพติด

13 กอ่สร้างสนามเปตองประจ าชุมชน เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 6 แหง่  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 70 เพือ่ใหป้ระชาชนมี กองช่าง
(แผนชุมชนเนินสวน) ประชาชนใหส้มบรูณ์ ประชาชนมีสุขภาพ สุขภาพอนามัยสมบรูณ์

แขง็แรง ปลอดจากโรค แขง็แรงเพิม่ขึน้ แขง็แรงเหมาะสมใน
ติดต่อและไม่ติดต่อ การด ารงชีวติประจ าวนั

14 โครงการจดัซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน 1 ชุด  -  -  - 10,000          - ร้อยละ 70 ประชาชนเหน็ความ กอง
เหน็ความส าคัญของการ ประชาชนมีสุขภาพ ส าคัญของการออก สาธารณสุขฯ
ออกก าลังกายรักษาสุขภาพ แขง็แรงเพิม่ขึน้ ก าลังกายรักษาสุขภาพ

15 โครงการกอ่สร้างศูนยก์ฬีาประจ า เพือ่ใหอ้ าเภอท่าปลามี 1 แหง่  -  -  - 117,300,000   - ร้อยละ 70 ประชาชนในเขตอ าเภอ กองช่าง
อ าเภอท่าปลา  ศูนยก์ฬีาครบวงจรที่มี ประชาชนมีสุขภาพ ท่าปลาและบริเวณ

มาตรฐาน แขง็แรงเพิม่ขึน้ ใกล้เคียงมีสถานที่
ออกก าลังกายอยา่ง
ครบวงจร

16 โครงการกอ่สร้างสวนสุขภาพ เพือ่ใหป้ระชาชนมีแหล่ง 1  -  -  - 5,000,000      - ร้อยละ 70 ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง
(ขา้งที่วา่การอ าเภอท่าปลา ) พกัผ่อนหยอ่นใจและ ประชาชนมีสถานที่ พกัผ่อนหยอ่นใจและ

ออกก าลังกาย ผักผ่อน ออกก าลังกาย

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการกอ่สร้างลานกฬีา เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  -  -  - 9,992,000      - มีสนามกฬีาที่ได้ ประชาชนในเขต ส านักปลัดฯ
เอนกประสงค์อ าเภอท่าปลาและ สถานที่ในการ มาตรฐาน อ าเภอท่าปลา
สนามฟตุซอล ออกก าลังกาย มีสถานที่ในการ

ออกก าลังกาย
18 โครงการกอ่สร้างสนามฟตุบอล เพือ่ใหป้ระชาชนมี 1 แหง่  -  -  - 9,797,000      - มีสนามกฬีาที่ได้ ประชาชนในเขต ส านักปลัดฯ

อ าเภอท่าปลาและระบบไฟฟา้ สถานที่ในการ มาตรฐาน อ าเภอท่าปลา
ส่องสวา่งสนามฟตุบอล ออกก าลังกาย มีสถานที่ในการ

ออกก าลังกาย
19 โครงการออกก าลังกายเพือ่สุขภาพ 1  เพือ่ค้นหาและเฝ้า ประชาชนในเขต 20,000           20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่ม กอง

ระวงัผู้มีความเส่ียงโรค เทศบาลต าบล ประชาชนมีสุขภาพ เปา้หมายได้รับการ สาธารณสุขฯ

หวัใจและหลอดเลือด ท่าปลา แขง็แรงเพิม่ขึน้ ส่งเสริมสุขภาพปอ้งกนั
2.  เพือ่ลดอตัราการอว้น โรคและฟืน้ฟสูภาพ
ลงพงุและภาวะเส่ียงจาก ร่างกาย
โรคอว้น
3.  เพือ่ส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
เกดิประโยชน์

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

20 โครงการปรับปรุงสนามฟตุบอลและ เพือ่ใหม้ีสนามกฬีาส าหรับ 1  แหง่ 3,000,000        -  -  -  - ร้อยละ 80 มีสนามกฬีาส าหรับ กองช่าง
ลู่วิง่ ออกก าลังกาย และส าหรับ เด็กและเยาวชน ออกก าลังกาย และ

ใช้เปน็ศูนยก์ลางในการจดั มีสนามเพือ่เล่น ส าหรับใช้เปน็ศูนยก์ลาง
การแขง่ขนักฬีา กฬีา ในการจดัการแขง่ขนั

กฬีาต่างๆ
21 โครงการปรับปรุงสนามฟตุซอล เพือ่ปอ้งกนัฝนและแดด 1  แหง่ 5,000,000        -  -  -  - ร้อยละ 80 ไม่มีอปุสรรคในการ กองช่าง

(กอ่สร้างหลังคาคลุม) ไม่ใหม้ีอปุสรรคในการ เด็กและเยาวชน แขง่ขนักฬีาฟตุซอล

แบบมาตรฐานการกฬีา แขง่ขนักฬีาฟตุซอล มีความปลอดภยั
ในการเล่นกฬีา

22 โครงกอ่สร้างศูนยว์ฒันธรรม เพือ่เปน็สถานที่เกบ็รักษา 1  แหง่ 14,000,000     -  -  -  - ร้อยละ 100 มีสถานที่เกบ็รักษา ส านักปลัดฯ
ประจ าอ าเภอท่าปลา และอนุรักษว์ฒันธรรม มีสถานที่อนุรักษ์ และอนุรักษว์ฒันธรรม

ของอ าเภอท่าปลา วฒันธรรม ของอ าเภอท่าปลา
เพือ่เปน็แหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่วฒันธรรม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 7 การจัดระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดักจิกรรมเฉลิม เพือ่เปน็การเฉลิม จดักจิกรรมเฉลิม 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชนมีการจดังาน ส านักปลัดฯ
พระเกยีรติ กจิกรรมร่วมกนั พระเกยีรติปลีะ 80 ได้มีส่วนร่วม เฉลิมพระเกยีรติและ

จงรักภกัดีต่อสถาบนั 1 คร้ัง ในการแสดงความ แสดงความจงรักภกัดี
พระมหากษตัริย์ จงรักภกัดี ต่อสถาบนั

พระมหากษตัริย์
2 โครงการวนัเทศบาล เพือ่ใหพ้นักงานเทศบาล ประชาชนและ 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ร้อยละ 100 พนักงานเทศบาลและ ส านักปลัดฯ

และประชาชนท า พนักงานเทศบาล พนักงานและประชาชนประชาชนท ากจิกรรม
กจิกรรมร่วมกนั ท ากิจกรรมร่วมกัน ร่วมกนั

3 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูลพืน้ฐาน เพือ่ใหเ้ทศบาลฯ มีขอ้มูล พืน้ที่ในเขต 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 100 เทศบาลฯ มีขอ้มูล ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลา พืน้ฐาน ในการพฒันา เทศบาล เทศบาลมีขอ้มูล พืน้ฐานในการพฒันา

พืน้ที่ พืน้ฐาน พืน้ที่
4 โครงการส่งเสริมประชาธปิไตย 1.เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชนในเขต 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 80 ประชาชนรู้และเขา้ใจ ส านักปลัดฯ

มีความรู้ และเขา้ใจใน เทศบาล ของผู้เขา้ร่วม ขัน้ตอนการเลือกต้ัง
ขัน้ตอนและกระบวนการ โครงการ ตามระบบ
ของประชาธปิไตย ประชาธปิไตย
2. เพือ่ปลูกฝังจติส านึก ตลอดจนผลดีผลเสีย
แนวคิดและค่านิยม ในการใช้สิทธเิลือกต้ัง
ประชาธปิไตยแกป่ระชาชน  
3. เพือ่กระตุ้นใหป้ระชาชน
มีความสนใจและ
เขา้ไปมีส่วนร่วมกจิกรรม

ประชาธปิไตยในสังคม

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดัท าแผนชุมชน เพือ่สนับสนุนใหชุ้มชน จดัท าโครงการจดั 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ร้อยละ 60 ชุมชนมีความเขม้แขง็ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลา มีความเขม้แขง็ในการ ท าแผนชุมชน ประชาชนมีความ ในการจดัท าแผน

จดัท าแผนพฒันา เขา้ใจเกีย่วกบั พฒันาชุมชนของ
ชุมชนของตนเอง การจดัท าแผนชุมชน ตนเอง

2 โครงการวนัเยาวชนแหง่ชาติ เพือ่สนับสนุนใหเ้ยาวชน เยาวชนในเขต 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ความพงึพอใจ เยาวชนรวมกลุ่มท า กองสวสัดิการฯ
รวมกลุ่มท ากจิกรรมที่ เทศบาล ของเยาวชนที่ร่วม กจิกรรมที่เปน็
เกดิประโยชน์ กจิกรรม ประโยชน์

3 โครงการสานใยรักครอบครัวและ เพือ่ส่งเสริมการท า จดักจิกรรม 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ความพงึพอใจ ครอบครัวมีการท า กองสวสัดิการฯ
การพฒันาสตรีในท้องถิน่ กจิกรรมร่วมกนัของ การส่งเสริม ของผู้เขา้ร่วม กจิกรรมร่วมกนั

คนในครอบครัว การดูแล โครงการ
เอาใจใส่ ร้อยละ 70

ครอบครัว
4 โครงการสืบสานสายใย เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชน 50,000           50,000         50,000 50,000         50,000        ร้อยละ 100 ประชาชนร่วมอนุรักษ์ กองสวสัดิการฯ

ใส่ใจผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอาย ุและร่วมกนั ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายไุด้รับ วฒันธรรมประเพณี
อนุรักษว์ฒันธรรม การดูแล อนัดีงามชุมชนมึความ
ประเพณีอนัดีงาม เขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื 

และสามารถช่วยเหลือ
ด้านสมาชิกใน

สวสัดิการชุมชน
5 โครงการเสรืมสร้างคุณค่าภมูิปญัญา เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชน ประชาชน  - 30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ 100 ประชาชนร่วมอนุรักษ์ กองสวสัดิการฯ

ผู้สูงวยั ดูแลผู้สูงอาย ุและร่วมกนั ในเขตเทศบาล ผู้สูงอายไุด้รับ วฒันธรรมประเพณี
อนุรักษว์ฒันธรรม การดูแล อนัดีงามชุมชนมึความ
ประเพณีอนัดีงาม เขม้แขง็อยา่งยัง่ยนื 

และสามารถช่วยเหลือ
ด้านสมาชิกใน
สวสัดิการชุมชน

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการสมทบเงินทุนสวสัดิการ เพือ่ใหม้ีเงินทุนสวสัดิการ ชุมชนในพืน้ที่ 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ชุมชนมีเงิน มีเงินทุนสวสัดิการ กองสวสัดิการฯ
ชุมชน เทศบาลต าบลท่าปลา ชุมชนเทศบาลต าบลท่าปลา เขตเทศบาล สวสัดิการ ชุมชน เทศบาลต าบล

ท่าปลา
7 โครงการมอบน้ าใจใหก้บั ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสใน 102,000         102,000       102,000 102,000       102,000      ร้อยละ 80 ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส กองสวสัดิการฯ

ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล เขตเทศบาล ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส มีรายได้ช่วยเหลือ
ได้รับความช่วยเหลือ ตนเองไม่ตกเปน็ภาระ

ของสังคม
8 อดุหนุนโครงการจดังานราชพธิแีละ เพือ่สนับสนุนการจดังาน อดุหนุนงบประมาณ 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        จ านวนคร้ังต่อปี อ าเภอท่าปลา ส านักปลัดฯ

รัฐพธิ ี อ าเภอท่าปลา  ใหแ้ก ่ ราชพธิแีละรัฐพธิ ีอ าเภอ ใหก้บัอ าเภอท่าปลา ที่อดุหนุน มีงบประมาณในการ
ท่ีท าการปกครองอ าเภอท่าปลา ท่าปลา จดังานราชพธิแีละรัฐพธิี

9 โครงการพฒันาผู้น าชุมชน  ผู้น าคุ้ม เพือ่พฒันาศักยภาพใน ผู้น าชุมชน ผู้น าคุ้ม  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 60 ผู้น าชุมชน  ผู้น าคุ้ม กองสวสัดิการฯ
การบริหารจดัการชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้น าคุ้ม มีความรู้และแนวทาง 
และคุ้มใหม้ีความเขม้แขง็ มีความรู้เพิม่ขึน้ ในการพฒันาใหม้ี

ศักยภาพและเขม้แขง็

วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก เพือ่ใหชุ้มชนมีอาคาร 1 หลัง  -  -  - 100,000        - ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถานที่ กองช่าง
ประสงค์ประจ าชุมชนเนินสวา่ง 2 สถานที่ในการประกอบ ชุมชนเนินสวา่ง 2 มี ในการประกอบ
(แผนชุมชนเนินสวา่ง  2) กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาคารใช้ในกจิกรรม กจิกรรมต่าง ๆ

ต่าง ๆ
2 โครงการเมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู่ เพือ่ใหศู้นยก์ารเรียนรู้ ศูนยก์าร  -  -  - 50,000          - ร้อยละ 80 เทศบาลเขม้แขง็ ส านักปลัดฯ

เมืองน่าอยู ่ ชุมชนน่าอยู่ เรียนรู้ เทศบาลเปน็เมือง ชุมชนเขม้แขง็
เปน็ศูนยก์ลางในการ น่าอยู ่ชุมชน กลุ่มเขม้แขง็ และมี
พฒันาในด้านต่าง ๆ น่าอยู ่ คุณภาพชีวติที่ดีขึน้
ทั้ง  4  มิติ
1.  มิติเมืองปลอดภยั
2.  มิติเมืองสะอาด
3.  มิติเมืองคุณภาพชีวติ
4.  มิติเมืองธรรมาภบิาล
5.  มิติเมืองวฒันธรรม

3 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนก เพือ่ใหชุ้มชนมีอาคาร 1 หลัง  -  -  - 250,000        - ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถานที่ กองช่าง
ประสงค์ประจ าชุมชนหว้ยภนูก สถานที่ในการประกอบ ชุมชนหว้ยภนูกมี ในการประกอบ
(แผนชุมชนหว้ยภนูก) กจิกรรมต่าง ๆ ของ อาคารใช้ในกจิกรรม กจิกรรมต่าง ๆ

ชุมชน ต่าง ๆ
4 โครงการกอ่สร้างอาคารเอนก เพือ่ใหชุ้มชนมีอาคาร 1  หลัง  -  -  - 700,000        - ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถานที่ กองช่าง

ประสงค์ประจ าชุมชนเนินสวน สถานที่ในการประกอบ ชุมชนเนินสวนมี ในการประกอบ
(แผนชุมชนเนินสวน) กจิกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาคารใช้ในกจิกรรม กจิกรรมต่าง ๆ

ต่าง ๆ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณวัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการปรับปรุงเมรุวัด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ กวา้ง 25 ม.  - 1,000,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ท่าปลา (โดยการกอ่สร้างหลังคา สะดวกในการใช้สถานที่ ยาง 20 ม. ประชาชนได้รับ ในการใช้สถานที่ในการ

คลุมเมรุ) ในการประกอบพธิทีางศาสนา สูง 10.5 ม. ความสะดวกใน ประกอบพิธีทางศาสนา
การประกอบพิธี มากขึน้
ทางศาสนา

6 โครงการปรับปรุงเมรุวัด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ กวา้ง 25 ม.  - 1,000,000  -  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เนินสวา่ง (โดยการกอ่สร้างหลังคา สะดวกในการใช้สถานที่ ยาง 20 ม. ประชาชนได้รับ ในการใช้สถานที่ในการ

คลุมเมรุ) ในการประกอบพธิทีางศาสนา สูง 10.5 ม. ความสะดวกใน ประกอบพิธีทางศาสนา
การประกอบพิธี มากขึน้
ทางศาสนา

7 โครงการปรับปรุงเมรุวัด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ กวา้ง 25 ม.  -  - 470,000  -  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

ท่าปลา (โดยการกอ่สร้างต่อเติมหลังคา สะดวกในการใช้สถานที่ ยาง 20 ม. ประชาชนได้รับ ในการใช้สถานที่ในการ

คลุมเมรุ) ในการประกอบพธิี สูง 10.5 ม. ความสะดวกใน ประกอบพิธีทางศาสนา
ทางศาสนา การประกอบพิธี มากขึน้

ทางศาสนา
8 โครงการปรับปรุงเมรุวัด เพือ่ใหป้ระชาชนมีความ กวา้ง 25 ม.  -  -  - 470,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

เนินสวา่ง(โดยการกอ่สร้างต่อเติม สะดวกในการใช้สถานที่ ยาง 20 ม. ประชาชนได้รับ ในการใช้สถานที่ในการ

หลังคาคลุมเมรุ) ในการประกอบพธิี สูง 10.5 ม. ความสะดวกใน ประกอบพิธีทางศาสนา
ทางศาสนา การประกอบพิธี มากขึน้

ทางศาสนา
9 โครงการกอ่สร้างร้ัวบอ่ขยะ เพือ่ใหบ้อ่ขยะมีร้ัวและ ยาว 175 ม.  -  - 300,000  -  - ร้อยละ 100 บอ่ขยะมีความสะอาดและ กองช่าง

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย สูง 2 ม. บอ่ขยะมีความเปน็ มีความเปน็ระเบยีบ

ระเบยีบเรียบร้อย เรียบร้อยมากขึน้

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณ ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 7 การจัดระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร . เพือ่ฝึกอบรมสมาชิกใหม่ จดักจิกรรมฝึก 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ประชาชนที่ได้รับ มีสมาชิก อปพร. ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลา และฝึกอบรมทบทวน อบรมในการ ความช่วยเหลือ เพิม่ขึน้และสมาชิก

สมาชิก อปพร.ใหม้ี ปฏบิติังานให้ ร้อยละ 100 อปพร. เดิมได้รับการ
ความรู้และทักษะในการ อปพร.อยา่ง อยา่งถกูวธิี ฝึกอบรมทบทวน
ปฏบิติัหน้าที่อยา่งมี ต่อเนื่องทุกปี ความรู้และทักษะใน
ประสิทธภิาพ หน้าที่

2 โครงการวนั อปพร. เพือ่สนับสนุนการท า 1 คร้ัง/ปี 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        อปพร. ร้อยละ 100 อปพร. เทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลา กจิกรรมต่าง ๆ ของ เหน็ความส าคัญ ท่าปลา ได้รับการ

อปพร. เทศบาลต าบล ในหน้าที่ สนับสนุนในการท า
ท่าปลา กจิกรรมต่าง ๆ 

3 อดุหนุนโครงการบรรเทาทุกขแ์ละ เพือ่สนับสนุนการด าเนิน อดุหนุนงบประมาณ 15,000           15,000         15,000 15,000         15,000        จ านวนคร้ังต่อปี เหล่ากาชาดจงัหวดั กองสวสัดิการฯ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยั/ งานของเหล่ากาชาด ใหเ้หล่ากาชาด ที่อดุหนุน อตุรดิตถม์ีงบประมาณ
ผู้ด้อยโอกาส ใหแ้ก ่เหล่ากาชาด จงัหวดัอตุรดิตถด้์าน จงัหวดัอตุรดิตถ์ ส่วนราชการ ในการด าเนินการด้าน
จงัหวดัอตุรดิตถ์ การบรรเทาทุกขแ์ละ การบรรเทาทุกขแ์ละ

ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือ ประชาชนผู้
ผู้ประสบภยั/ผู้ด้อยโอกาส ประสบภยั/ผู้ด้อย
ในพืน้ที่ โอกาสในพืน้ที่

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ เพือ่ช่วยเหลือบรรเทา ใหค้วามช่วยเหลือ 281,032         281,032       281,032 281,032       250,000      ประชาชนร้อยละ ประชาชนที่ประสบภยั ส านักปลัดฯ
สาธารณภยั ความเดือดร้อนของผู้ ประชาชนที่ 100 ได้รับความ ได้รับการช่วยเหลือ

ประสบภยัในเบือ้งต้น ประสบภยั ช่วยเหลือทันที บรรเทาความเดือดร้อน

ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณที่ โครงการ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 7 การจัดระเบยีบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการปอ้งกนัและลดอบุติัเหตุ เพือ่ลดการเกดิอบุติัเหตุ จดักจิกรรมในการ 10,000           10,000         10,000 10,000         10,000        ลดการเกดิอบุติัเหตุ ประชาชนมีความ ส านักปลัดฯ
ทางถนน บริเวณจดุเส่ียงอนัตราย ปอ้งกนัและลด เปน็  0 ปลอดภยัในการใช้รถ

อบุติัเหตุช่วง ใช้ถนน  สติถกิารเกดิ
เทศกาล อบุติัเหตุลดลง

6 โครงการจดัซ้ือรถพว่ง  (ลากเรือ เพือ่ใหม้ีรถในการขนยา้ย 1 คัน  -  -  - 500,000        - รถพว่ง 1 คัน มีรถในการขนยา้ย ส านักปลัดฯ
ท้องแบน) เรือท้องแบน เรือท้องแบน

7 โครงการกอ่สร้างอาคาร อปพร . เพือ่ใหม้ีสถานที่ท างาน 1  หลัง  -  -  - 1,367,000      - ร้อยละ 100 งานปอ้งกนั ฯ มี ส านักปลัดฯ
พร้อมหอ้งเกบ็ของ และสถานที่เกบ็วสัดุ มีอาคาร อปพร. สถานที่ท างานและ

ครุภณัฑ์ของงานปอ้งกนัฯ เกบ็วสัดุครุภณัฑ์
8 โครงการฝึกซ้อมแผนปอ้งกนัและ เพือ่ฝึกสมาชิก อปพร ., สมาชิก อปพร, 10,000 10,000 10,000  - ร้อยละ 80 สมาชิก อปพร.,พนักงาน ส านักปลัด

บรรเทาสาธารณภยั พนักงาน และผู้น าชุมชน พนักงานเทศบาลและ สมาชิก อปพร., เทศบาล และผู้น าชุมชน
ใหม้ีความรู้และทักษะในการ ผู้น าชุมชนทุกคน พนักงานเทศบาล มีความรู้มากขึน้และ
ปฏบิติัหน้าที่อยา่งมี และผู้น าชุมชน ช่วยเหลือประชาชนได้
ประสิทธภิาพ มีความรู้มากขึน้ อยา่งถกูวธิี

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 2 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและอบายมขุ
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

9 โครงการ  TO  BE  NUMBER เพือ่ใหเ้ยาวชนท า เยาวชนในเขต 5,000              5,000           5,000 5,000            5,000          ร้อยละ 60 เยาวชนมีการท า กองสวสัดิการ
ONE กจิกรรมที่เปน็ประโยชน์ เทศบาล เยาวชนใช้เวลาวา่ง กจิกรรมที่เปน็

ร่วมกนั  หา่งไกลปญัหา ใหเ้กดิประโยชน์ ประโยชน์ร่วมกนัหา่ง
ยาเสพติด ไกลปญัหายาเสพติด

10 โครงการจา้งนักเรียนนักศึกษา เพือ่ใหน้ักเรียนนักศึกษา นักเรียน นักศึกษา 150,000         150,000       150,000 150,000       150,000      นักเรียน นักศึกษา นักเรียนนักศึกษาท า ส านักปลัดฯ
ท างานในช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน  ท ากจิกรรมที่เปน็ ในเขตเทศบาล ร้อยละ 20 กจิกรรมที่เปน็
เพือ่ปอ้งกนัปญัหายาเสพติดและ ประโยชน์  มีรายได้ลด มีงานท าในช่วงปิ ประโยชน์มีรายได้ลด
แกไ้ขปญัหาสังคมและความยากจน ภาระผู้ปกครองลดความ ภาคเรียน ภาระผู้ปกครอง  
(แผนชุมชนทุกชุมชน) เส่ียงเกีย่วกบัปญัหา ลดความเส่ียงเกีย่วกบั

ยาเสพติด ปญัหายาเสพติด
11 โครงการสร้างเครือขา่ยเฝ้าระวงั เพือ่ปอ้งกนัและแกไ้ข ประชาชนในเขต 50,000           50,000         50,000 50,000         50,000        ร้อยละ 100 พืน้ที่ไม่มีปญัหาเกีย่ว ส านักปลัดฯ

ปญัหายาเสพติดในชุมชน  แบบ ปญัหายาเสพติดในพืน้ที่ เทศบาล ในการรสร้าง กบัยาเสพติด  /ศตส.ทต.
"ตาสับปะรด" เครือขา่ยที่เขม้แขง็
(แผนชุมชนทุกชุมชน)

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้เกีย่วกบั เพือ่ใหเ้ยาวชนเทศบาล เยาวชนในเขต 150,000         50,000         50,000 50,000         50,000        ร้อยละ 60 เยาวชนเทศบาลต าบล ส านักปลัดฯ
ยาเสพติดแกก่ลุ่มเส่ียง ต าบลท่าปลามีความรู้ เทศบาล เยาวชนมีความรู้ ท่าปลามีความรู้ความ  /ศตส.ทต.

ความเขา้ใจเกีย่วกบัภยั เกีย่วกบัยาเสพติด เขา้ใจเกีย่วกบั ท่าปลา
ยาเสพติด ภยัของยาเสพติด

13 โครงการแขง่ขนักฬีาฟตุซอล เพือ่ส่งเสริมใหใ้หเ้ด็ก เด็กและเยาวชน 130,000         130,000       130,000 130,000       130,000      ร้อยละ 80 เด็ก  เยาวชนและ ส านักปลัดฯ
เทศบาลต าบลท่าปลาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน ในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชน ประชาชน เล่นกฬีา

เล่นกฬีาใช้เวลาวา่งให้ หา่งไกลยาเสพติด ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
เปน็ประโยชน์ ประโยชน์

ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 2 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิและอบายมขุ
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

14 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพือ่ใหป้ระชาชนใน เครือขา่ยเฝ้าระวงั 300,000         300,000       300,000 300,000       300,000      ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัดฯ
เครือขา่ยเฝ้าระวงัปญัหายาเสพติด มีความรู้เกีย่วกบั ปญัหายาเสพติด ผู้เขา้ร่วมโครงการ เกีย่วกบัภยัยาเสพติด
ในชุมชน"แบบตาสับปะรด" ยาเสพติด มีความรู้เพิม่ขึน้
(แผนชุมชนตลาด)

15 อดุหนุนโครงการปอ้งกนัและแกไ้ข เพือ่ให ้ศตส.อ.ท่าปลา อดุหนุน 40,000           40,000         40,000 40,000         40,000        จ านวนคร้ังต่อปี ศตส.อ.ท่าปลา ส านักปลัดฯ
ปญัหายาเสพติด  ใหแ้ก ่ ศูนย์ มีงบประมาณในการ อ าเภอท่าปลา ในการอดุหนุน มีงบประมาณในการ
ปฏบิติัการต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด ด าเนินงานด้านยาเสพติด งบประมาณ ด าเนินงานด้าน
อ าเภอท่าปลา ยาเสพติด

16 โครงการบรรพชาสามเณร เพือ่ใหเ้ยาวชนใช้เวลา เยาวชนในเขต  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 80 เยาวชนมีการใช้เวลา ส านักปลัดฯ
ภาคฤดูร้อน วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์ เทศบาล เยาชนใช้เวลาวา่งให้ วา่งใหเ้ปน็ประโยชน์
(แผนชุมชนท่าปลา  1) ปอ้งกนัปญัหายาเสพติด เปน็ประโยชน์ ไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 1 ส่งเสริมคุณภาพชวีิต
1.  ยทุธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาดา้นสังคม
     1.1. แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 สนับสนุนเงินสงเคราะหผู้์สูงอายุ เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ยงัชีพ ผู้สูงอายใุนเขต 2,814,000 2,814,000 3,114,000 3,120,000 3,126,000 ผู้สูงอายุ เปน็การช่วยเหลือใหก้บั กองสวสัดิการฯ
ผู้สูงอายแุละเพือ่ใหผู้้สูงอายุ เทศบาลต าบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
มีความเปน็อยูท่ี่ดี ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

2 สนับสนุนเงินสงเคราะหผู้์พกิาร เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ยงัชีพ ผู้พกิารในเขต 1,478,400 1,478,400 1,392,000 1,400,000 1,408,000 ผู้พกิาร เปน็การช่วยเหลือใหก้บั กองสวสัดิการฯ
ผู้พกิารและเพือ่ใหผู้้พกิาร เทศบาลต าบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
มีความเปน็อยูท่ี่ดี ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

3 สนับสนุนเงินสงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์ เพือ่จา่ยเปน็ค่าเบีย้ยงัชีพ ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต 12,000 12,000 18,000 18,000 18,000 ผู้ปว่ยเอดส์ เปน็การช่วยเหลือใหก้บั กองสวสัดิการฯ
ผู้ปว่ยเอดส์และเพือ่ให้ เทศบาลต าบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ผู้ปว่ยเอดส์มีความเปน็อยูท่ี่ดี ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

โครงการ ตวัชีว้ัด (KPI)วัตถุประสงค์ งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจดัท าวารสารเทศบาล เพือ่ประชาสัมพนัธข์อ้มูล เผยแพร่ขา่ว 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับทราบ ส านักปลัดฯ
ต าบลท่าปลา ขา่วสารของเทศบาล สารของเทศบาล ประชาชนได้รับ ขอ้มูลขา่วสารต่าง ๆ 

ทราบขอ้มูลขา่วสาร ของเทศบาล
2 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 1. เพือ่ใหทุ้กภาคส่วนมี ทุกภาคส่วน 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      ร้อยละ 80 1. ทุกภาคส่วนท า ส านักปลัดฯ

กจิกรรมร่วมกนัในการ ท ากจิกรรมร่วมกนั ความพงึพอใจ กจิกรรมร่วมกนัในการ
แกไ้ขปญัหาความเดือดร้อน ของผู้ร่วมโครงการ แกไ้ขปญัหาความ
ประชาชน เดือดร้อนประชาชน
2. เพือ่ส่งเสริมและ 2. หมู่บา้น /ชุมชน 
สนับสนุนใหห้มู่บา้น / เกดิความเขม้แขง็
ชุมชน  เกดิความเขม้แขง็ 3.เกดิความ
3.เพือ่สร้างสภาวะ สงบสุข เกือ้กลูต่อการ
แวดล้อม ใหเ้กดิความ ด าเนินงานของรัฐบาล
สงบสุข เกือ้กลูต่อการ
ด าเนินงานของรัฐบาล

3 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพือ่ประชาสัมพนัธข์อ้มูล พืน้ที่ในเขตเทศบาล 50,000           50,000         50,000 50,000         50,000        ประชาชนร้อยละ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ส านักปลัดฯ
ขา่วสารของเทศบาลและ 80  ได้รับขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล

ใหบ้ริการประชาชนถงึพืน้ที่ ขา่วสารและบริการ และได้รับการบริการถึงพืน้ที่

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพือ่พฒันาความรู้และ อบรม และ 100,000         100,000       300,000 300,000       300,000      ร้อยละ 80 บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัดฯ
นอกสถานที่แกบ่คุลากรเทศบาล หาประสบการณ์จาก ศึกษาดูงาน ความพงึพอใจ ได้รับการพฒันาความรู้
ต าบลท่าปลา หน่วยงานที่ประสบความ นอกสถานที่ ของผู้ร่วมโครงการ และหาประสบการณ์

ส าเร็จในการบริหารมา จากหน่วยงานที่
ปรับใช้ในการพฒันา ประสบความส าเร็จ

5 โครงการเลือกต้ังผู้บริหาร เพือ่ใหเ้ทศบาลต าบลท่าปลา ประชาชนใน 10,000           10,000         300,000 100,000       100,000      ประชาชนร้อยละ เทศบาลต าบลท่าปลา ส านักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าปลา มีผู้บหิารและสมาชิกสภา เขตเทศบาล 80 ขึน้ไป มีผู้บริหารและสมาชิก

เทศบาลต าบลท่าปลา มาใช้สิทธเิลือกต้ัง สภาเทศบาลต าบล
ตามวาระ มท่าปลา ตามวาระ

6 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน  ผู้บริหาร ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ ส านักปลัดฯ ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัดฯ
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ สมาชิกสภา 100,000         100,000       100,000 100,000       100,000      บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่ กองคลัง
ปฏบิติังาน บคุลากร พนักงานจา้ง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง กองคลัง เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

50,000           50,000         50,000 50,000         50,000        การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

7 โครงการจดัท าแผนที่ภาษแีละ เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ จดัท าแผนที่ภาษี  -  - 60,000 60,000          - เทศบาลมี การจดัเกบ็ภาษต่ีาง ๆ กองคลัง
ทะเบยีนทรัพยสิ์น จดัเกบ็ภาษต่ีาง ๆ ได้ เพือ่ใช้เปน็ฐาน ประสิทธภิาพในการ มีประสิทธภิาพ 

อยา่งครบถว้น ถกูต้อง ขอ้มูล ปฏบิติังานสูง ครบถว้นถกูต้อง  
เปน็ธรรมสะดวกและ ร้อยละ 70 ขึน้ไป เปน็ธรรม  สะดวก
รวดเร็ว และรวดเร็ว

ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณวัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานบริหารทัว่ไป

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพือ่พฒันาความรู้และ บคุลากรท้องถิน่ 20,000           20,000         20,000 20,000         20,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล ส านักปลัดฯ
ของบคุลากรเทศบาลต าบลท่าปลา ความสามารถของ บคุลากรมีความรู้ ได้รับการพฒันาความรู้

บคุลากรของเทศบาล เพิม่ขึน้ ความสามารถ
9 โครงการจดัท าเนียบบคุลากร เพือ่ใหม้ีท าเนียบบคุลากร 1 แหง่ 20,000            -  -  - เทศบาลต าบลท่าปลา ส านักปลัดฯ

เทศบาลต าบลท่าปลา เทศบาลต าบลท่าปลา มีท าเนียบบคุลากร

10 โครงการอดุหนุนศูนยป์ฏบิติัการ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน อดุหนุนงบประมาณ 20,000           20,000         20,000        20,000         20,000        จ านวนคร้ังต่อปี ศูนยป์ฏบิติัการร่วมใน ส านักปลัดฯ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของศูนยป์ฏบิติัการร่วมใน อ าเภอท่าปลา ในการอดุหนุน การช่วยเหลือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การช่วยเหลือประชาชนของ ประชาชน ฯ
เพือ่ใช้เปน็ "สถานที่กลาง" องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต าบลระดับอ าเภอมี
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ใช้เปน็ "สถานที่กลาง" งบประมาณในการ

"สถานที่กลาง" ส าหรับ บริการจดัการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

11 โครงการติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ต เพือ่ใช้ในการท างานใน 1 10,000            -  -  -  - ร้อยละ 80 ระบบอนิเตอร์เน็ตใช้ กองคลัง
(ระบบแลน) ระบบอนิเตอร์เน็ตได้อยา่ง การท างานมี งานได้อยา่งมีประสิทธิ

มีประสิทธภิาพมากขึน้ ประสิทธภิาพมากขึน้ ภาพ
12 โครงการจดัท าศูนยเ์ทคโนโลยี เพือ่ใหม้ีศูนยเ์ทคโนโลยี 1 แหง่  -  -  - 300,000        - ความพงึพอใจ ประชาชนได้ใช้บริการ ส านักปลัดฯ

สารสนเทศ สารสนเทศบริการ ของประชาชน ศูนยเ์ทคโนโลยี
ประชาชน ที่มาใช้บริการ สารสนเทศ

13 โครงการปรับภมูิทัศน์ส านักงาน เพือ่ใหส้ านักงานเทศบาล 1 แหง่  -  -  - 100,000        - ร้อยละ 90 ส านักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลต าบลท่าปลา ต าบลท่าปลา มีสภาพ เทศบาลมีภมูิทัศน์ ต าบลท่าปลามีสภาพ

ภมูิทัศน์ที่สวยงาม ที่สวยงามขึน้ ภมูิทัศน์ที่สวยงาม

ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
123 



ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ เพือ่ใหส้ถานที่ท างาน สถานที่ท างาน 10,000           10,000         10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 50 มีสถานที่ท างานที่ กอง
น่าท างาน สะอาด เรียบร้อย ใหม้ีระเบยีบ มีสถานที่ท างาน เอือ้ต่อการปฏบิติังาน สาธารณสุขฯ

น่าอยู่
2 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน  30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล กอง

เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ พนักงานจา้ง บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่ สาธารณสุขฯ
ปฏบิติังาน บคุลากร ในกองสาธารณสุจฯ เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1.แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงศาลาพกั เพือ่อ านวยความสะดวก 1  แหง่ 300,000          -  -  -  - ร้อยละ 70 ผู้ใช้บริการรถโดยสาร กองช่าง
ผู้โดยสาร และความปลอดภยัของผู้ ผู้ใช้บริการรถ มีความสะดวกและ

ใช้บริการรถโดยสาร โดยสารมีที่พกั ปลอดภยั
2 โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็พสัดุและ เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ส าหรับเกบ็ 1 หลัง 100,000          - 100,000  -  - ร้อยละ 80 มีพืน้ที่ส าหรับเกบ็ กองคลัง

ครุภณัฑ์ เกบ็พสัดุและครุภณัฑ์ เกบ็พสัดุและ เกบ็พสัดุและครุภณัฑ์
และเปน็ระเบยีบสะดวก ครุภณัฑ์เปน็ระเบยีบ และเปน็ระเบยีบสะดวก
ต่อการเกบ็รักษา มากขึน้ ต่อการเกบ็รักษา

3 โครงการปรับปรุงหอ้งเกบ็วสัดุ เพือ่ใหม้ีพืน้ที่ส าหรับเกบ็ 1 หลัง 100,000          - 100,000  -  - ร้อยละ 80 วสัดุงานบา้นงานครัว ส านักปลัด
งานบา้นงานครัวพร้อมที่ล้างจาน งานบา้นงานครัวใหม้ิดชิด เกบ็วสัดุ ไม่เสียหายและเปน็

และเปน็ระเบยีบสะดวก เปน็ระเบยีบ ระเบยีบเรียบร้อย
ต่อการเกบ็รักษา มากขึน้

4 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าส านักงาน เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ าใช้เพยีงพอ 1 หลัง 100,000          -  -  -  - ร้อยละ 80 มีหอ้งน้ าเพยีงพอ กองคลัง
เพิม่ ส าหรับพนักงาน พนักงานมีหอ้งน้ า ส าหรับพนักงานและ

ใช้เพยีงพอ ถกูสุขลักษณะที่ดี
5 โครงการปรับปรุงหอ้งท างาน เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ 1 หลัง 600,000          - 600,000  -  - ร้อยละ 80 การปฏบิติังานมี กองคลัง

กองคลัง ร้อยเอือ้ต่อการปฏบิติังาน หอ้งท างาน ประสิทธภิาพและเปน็
และสะดวกต่อการติดต่องาน กองคลังกวา้งขึน้ สัดส่วนเพือ่ง่ายส าหรับ
ราชการ การติดต่องานราชการ

6 โครงการปรับปรุงหอ้งน้ าศูนย์ เพือ่ใหม้ีหอ้งน้ าบริการ 1 แหง่  -  - 400,000  -  - ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับบริการ กองช่าง
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์พืน้เมือง ประชาชนในการท า มีหอ้งน้ าใช้ หอ้งน้ าในการท า

กจิกรรมต่าง ๆ อยา่งเพยีงพอ กจิกรรมต่าง ๆ 

โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานเคหะชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการปรับปรุงที่พกันั่งเล่นของ เพือ่ใหม้ีสถานที่พกัผ่อน 1  แหง่ 100,000          -  -  -  - ความพงึพอใจ พนักงานมีสถานที่ กองคลัง
พนักงาน หยอ่นใจส าหรับพนักงาน ของพนักงาน ส าหรับพกัผ่อนและมี

สุขภาพจติที่ดีขึน้
8 โครงการกอ่สร้างทางลาดส าหรับ เพือ่อ านวยความสะดวก 1  -  - 150,000  -  - ร้อยละ 90 ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร กองสวสัดิการฯ

ผู้พกิาร และผู้สูงอายุ ใหก้บัผู้พกิารและผู้อายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ มีส่ิงอ านวยความ
ที่มาติดต่อราชการ มาติดต่อราชการ สะดวกในสถานที่
เทศบาลต าบลท่าปลา สะดวกขึน้ ราชการ

9 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล กองช่าง
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ พนักงานจา้ง บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่
ปฏบิติังาน บคุลากร ในกองช่าง เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

10 โครงการปรับปรุงส านักงาน เพือ่ใหม้ีสถานที่ปฏบิติั 1 แหง่  -  - 500,000  -  - ร้อยละ 100 ส านักงานมีสถานที่ ส านักปลัดฯ
งานรองรับจ านวน มีสถานที่ท างาน ปฏบิติังานรองรับ
บคุลากรที่เพิม่ขึน้ กวา้งขึน้ จ านวนบคุลากรที่

เพิม่ขึน้
11 โครงการกอ่สร้างส านักงาน เพือ่ความเปน็ระเบยีบเรียบ 1 แหง่  -  -  - 9,500,000      - ร้อยละ 100 เพือ่ความเปน็ระเบยีบ กองคลัง

เทศบาลต าบลท่าปลา ร้อย และความเปน็สัดส่วน มีความเปน็สัดส่วน เรียบร้อย และความ
สวยงาม มากขึน้ เปน็สัดส่วนสวยงาม

12 โครงการสร้างหอ้งน้ าส าหรับผู้สูง เพือ่อ านวยความสะดวก 1 แหง่  -  -  - 300,000        - ร้อยละ 90 ผู้สูงอายแุละผู้พกิาร กองสวสัดิการฯ
อายผูุ้พกิาร และผู้สูงอายุ ใหก้บัผู้พกิารและผู้อายุ ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ มีส่ิงอ านวยความ

ที่มาติดต่อราชการ มีหอ้งน้ าใช้ สะดวกในสถานที่
เทศบาลบต าบลท่าปลา ราชการ

ตวัชีว้ัด (KPI)

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

งบประมาณที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน 65,000           65,000         65,000 65,000         65,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล กองศึกษา
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ พนักงานจา้ง บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่
ปฏบิติังาน บคุลากร ในกองการศึกษา เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ตวัชีว้ัด (KPI)งบประมาณ

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล กองสวสัดิการ
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ พนักงานจา้ง บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่
ปฏบิติังาน บคุลากร ในกองสวสัดิการฯ เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภบิาล (Good Governance)
1.  ยทุธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาดา้นองค์กรและบคุลากร
     1.1. แผนงานการพาณชิย์

เปา้หมาย ผลลัพธ์ที่ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งบคุลากรประชุม/อบรม เพือ่พฒันาประสิทธภิาพ พนักงาน 30,000           30,000         30,000 30,000         30,000        ร้อยละ  80 บคุลากรของเทศบาล กองประปา
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ ในการปฏบิติังานของ พนักงานจา้ง บคุลากรมีความรู้ ได้เขา้รับการอบรมเพือ่
ปฏบิติังาน บคุลากร ในกองการศึกษา เพิม่ขึน้ เพิม่ประสิทธภิาพใน

การปฏบิติังานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

ยทุธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบา้นเมอืงใหน่้าอยู ่ชมุชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชวีิตทีด่ี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตวัชีว้ัด (KPI)
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่  3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขดุลอกล าห้วยภูนก เพื่อเป็นการระบายน้ า ปากคลองกว้าง 1,500,000  - 2,100,000  - ระบายน้ าได้ มีการระบายน้ า กองช่าง

ที่ดีและป้องกนัปัญหา 25-26 เมตร ร้อยละ  80 รวดเร็วและป้องกนั
น้ าท่วม กน้คลองกว้าง 5-37 ปัญหาน้ าท่วม

เมตร ลึก 4-6 เมตร
ความยาวรวม  425 
เมตร  จ านวน 3 แห่ง

2 โครงการขดุลอกหน้าฝาย เพื่อเป็นการระบายน้ า 1  แห่ง  -  -  - 1,500,000  - ระบายน้ าได้ มีการระบายน้ า กองช่าง
ห้วยสิงห์ ที่ดีและป้องกนัปัญหา ร้อยละ  80 รวดเร็วและป้องกนั

น้ าท่วม ปัญหาน้ าท่วม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรบั โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
เทศบาลต าบลทา่ปลา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชีวิตที่ดี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด  ที่  3 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    1. ยทุธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หนว่ยงาน
ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการกอ่สร้างทางน้ าล้น เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็ 1  แห่ง  -  - 448,500  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ กองช่าง

น้ าไว้ใช้และเพื่อการ มีแหล่งน้ า การเกษตร
เกษตร เพื่อการเกษตร

4 โครงการกอ่สร้างท านบกั้น เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็ 1  แห่ง  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ กองช่าง
น้ าบริเวณหลังบ้านนาย น้ าไว้ใช้และเพื่อการ มีแหล่งน้ า การเกษตร
สมพาน วิสุมา หมู ่1 เกษตร เพื่อการเกษตร

5 โครงการกอ่สร้างท านบกั้น เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็ 1  แห่ง  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ กองช่าง
น้ าบริเวณหลังบ้านนาย น้ าไว้ใช้และเพื่อการ มีแหล่งน้ า การเกษตร
สุชน  จนัทร์ทอง หมู ่1 เกษตร เพื่อการเกษตร

6 โครงการกอ่สร้างท านบกั้น เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็ 1  แห่ง  -  -  - 1,500,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าใช้เพื่อ กองช่าง
น้ าบริเวณขา้งถนนเทศบาล 21 น้ าไว้ใช้และเพื่อการ มีแหล่งน้ า การเกษตร
หน้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เกษตร เพื่อการเกษตร
เทศบาลต าบลท่าปลา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเขม้แขง็คุณภาพชีวิตที่ดี
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ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดัที ่3 โครงสร้างพืน้ฐาน
1.  ยทุธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 โครงการวางท่อน้ าเพือ่การเกษตร เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ ในเขตเทศบาลต าบล  -  -  - 8,550,000  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีน้ าเพือ่ใช้ กองช่าง
ในเขตเทศบาลต าบลท่าปลา ใช้ในการเกษตร ท่าปลา ประชาชนมีน้ าใช้ ในการเกษตร

เพือ่การเกษตร

ยทุธศาสตร์จังหวดัที ่1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวติทีดี่

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ งบประมาณ ตัวชีว้ดั (KPI)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

1.  ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านสังคม

    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธท์ี่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 คาดวา่จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงก่อสร้างศูนยว์ฒันธรรม เพือ่เป็นสถานทีเ่ก็บรักษา 1  แห่ง 14,000,000  -  -  -  - ร้อยละ 100 มีสถานทีเ่ก็บรักษา ส านักปลัดฯ

ประจ าอ าเภอท่าปลา และอนุรักษ์วฒันธรรม มีสถานทีอ่นุรักษ์ และอนุรักษ์วฒันธรรม

ของอ าเภอท่าปลา วฒันธรรม ของอ าเภอท่าปลา

เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้

และเผยแพร่วฒันธรรม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตทีด่ี

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชีว้ดั (KPI)
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้ยกสูง  - 1,600  -  -  - ส านักปลัด

ขนาด 18 นิ้ว
1 ตัว

2 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมไอเย็น  - 7,000  -  -  - ส านักปลัด
1 เคร่ือง

3 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้  -  - 6,800 6,800 3,400 ส านักปลัด
ขนาด  24  นิ้ว (2 ตัว) (2 ตัว) (1 ตัว)
จ านวน 5 ตัว

4 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองโทรสาร  - 18,000  -  -  - ส านักปลัด
1 เคร่ือง

5 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตร  - 1,400 2,800  - ส านักปลัด
อเนกประสงค์ กองคลัง

4  เคร่ือง

6 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  -  - 5,500  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 หลัง (งานทะเบียน)

บัญชีครุภณัฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลท่าปลา

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ 166,200 ส านักปลัด

แบบแขวน
(ระบบ inverter)

ขนาด 36,000 บีทียู
จ านวน  3 เคร่ือง

8 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000  -  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

9 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ - - 8,000  -  - ส านักปลัด
Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

10 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  - 22,000  -  - ส านักปลัด
ส าหรับประมวลผล

แบบ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  - 22,000  -  - ส านักปลัด

โน๊ตบุก๊ส าหรับงาน
ประมวลผล

จ านวน 1 เคร่ือง

12 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองท าน้ าร้อน  - 9,900 22,000  -  - ส านักปลัด
งานครัว น้ าเย็น แบบถังล่าง

3 เคร่ือง
13 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน ตู้เย็น  - 25,000  -  -  - ส านักปลัด

งานครัว 1 หลัง

14 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองฉีดแรงดันน้ า  -  - 8,500  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

15 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เตาอบไมโครเวฟ  -  - 13,000  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง

16 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมโครโฟนไร้สายมือถือ  -  - 25,000  -  - ส านักปลัด
  คู่  จ านวน 1 ชุด

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดควบคุมไมโครโฟน  -  - 11,000  -  - ส านักปลัด

ประชุม  จ านวน 1 ชุด

18 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนประธาน  -  - 3,500  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 ชุด

19 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมโครโฟนผู้ร่วม  -  - 26,000  -  - ส านักปลัด
ประชุม 

จ านวน 8 ตัว

20 แผนงานงานบริหาทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองบันทึกภาพ  -  - 39,800  -  - ส านักปลัด
จ านวน 1 เคร่ือง
กล้องวงจรปิด
จ านวน 4 ตัว

โทรทัศน์ LED ขนาด
ไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว
จ านวน 1 เคร่ือง
ชุดตู้เก็บอุปกรณ์

ควบคุมกล้องวงจรปิด
และขาแขวนทีวี

จ านวน 1 ตู้

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดดับเพลิง  - 35,100  -  -  - ส านักปลัด

22 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดหมีซ้อมดับเพลิง  - 25,200  -  -  - ส านักปลัด
แบบมีแถบ
สะท้อนแสง

23 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง  - 6,000  -  -  - ส านักปลัด
2 อัน

24 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ชุดไฟฉุกเฉิน  - 6,000  -  -  - ส านักปลัด
2 ชุด

25 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง  -  - 24,000  -  - ส านักปลัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

จ านวน 2 เส้น

26 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง  -  - 30,000  -  - ส านักปลัด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร

จ านวน 3 เส้น

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ติดต้ังเคร่ืองปรับ  -  - 31,640  -  - ส านักปลัด

และขนส่ง อากาศส าหรับรถยนต์
หมายเลขทะเบียน

80-5431
จ านวน 1 งาน

28 แผนงานรักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ติดต้ังเคร่ืองปรับ  -  - 31,640  -  - ส านักปลัด
และขนส่ง อากาศส าหรับรถยนต์

หมายเลขทะเบียน
บค-2817

จ านวน 1 งาน

29 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด 16,500 33,000 11,000 11,000 กองคลัง
13  ตู้ (3 ตู้) (6 ตู้) (2 ตู้) (2 ตู้)

30 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถบรรทุก (ดีเซล)  -  - 729,000  -  - กองคลัง
ขนส่ง แบบดับเบิล้แค็บ

ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ากว่า 2,000 ซีซี

จ านวน 1 คัน

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ - - 8,000  -  - กองคลัง

Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

32 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมติดผนัง - - 3,600  -  - กองคลัง
ขนาด 16 นิ้ว
จ านวน 2 ตัว

33 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้ยกสูง  -  - 3,200  -  - กองคลัง
ขนาด 18 นิ้ว

2 ตัว
34 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เต้นท์โค้ง  -  - 58,500 58,500  - กองคลัง

ขนาด 4x8 ม. (3 หลัง) (3 หลัง)
ความหนาของเหล็ก

1.8  มม.
จ านวน 6 หลัง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 แผนงานงานบริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะเอนกประสงค์  -  - 14,400 14,400 14,400 กองคลัง

แบบสแตนเลส (4 ตัว) (4 ตัว) (4 ตัว)
ขาพับได้ ขนาด

 75x180x75ซม.

จ านวน 12 ตัว
36 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 22,000  -  -  - กองช่าง

ส าหรับประมวลผล
แบบ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

1 เคร่ือง
37 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ ล้อวัดระยะทาง  -  - 15,000  -  - กองช่าง

ยาว 50 เมตร
จ านวน 1 อัน

38 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ เทปวัดระยะทาง  -  - 6,000  -  - กองช่าง
ยาว 50 เมตร
จ านวน 1 อัน

39 แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตร  -  - 700  -  - กองช่าง
อเนกประสงค์

1  เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ โทรทัศน์ สมาร์ททีวี  - 37,400 37,400  -  - กองการศึกษา

การศึกษา เผยแพร่ ขนาด  48 นิ้ว
จ านวน 2 เคร่ือง

41 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า  - 11,000  -  -  - กองการศึกษา
การศึกษา งานครัว แบบข้ออ่อน

1 เคร่ือง
42 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดแต่ง  - 10,200  -  -  - กองการศึกษา

การศึกษา งานครัว พุม่ไม้
1 เคร่ือง

43 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองซักผ้า  - 18,000  -  -  - กองการศึกษา
การศึกษา งานครัว 1 เคร่ือง

44 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์  - 17,000  -  -  - กองการศึกษา
การศึกษา Multifuncton

ชนิดเลเชอร์ หรือ
LED สี

45 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองปรับอากาศ  -  - 260,000  -  - กองการศึกษา
การศึกษา แบบแขวน

(ระบบ inverter)
ขนาด 36,000 บีทียู

จ านวน  4 เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา

142 



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 แผนงานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตร  -  - 700  -  - กองการศึกษา

การศึกษา อเนกประสงค์
1  เคร่ือง

47 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน เคร่ืองตัดหญ้า  - 11,000  -  -  - กองสาธารณสุข
งานครัว แบบข้ออ่อน

1 เคร่ือง
48 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะแบบ  -  - 2,400,000  - กองสาธารณสุข

และขนส่ง อัดท้าย
1 คัน

49 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตร  -  - 700  - กองสาธารณสุข
อเนกประสงค์

1  เคร่ือง
50 แผนงานส่งเสริม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  - 5,500  -  -  - กองสวัสดิการ

ความเข้มแข็ง 1  ตู้

51 แผนงานส่งเสริม ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  - 16,000  -  -  - กองสวัสดิการ
ความเข้มแข็ง 1 เคร่ือง

52 แผนงานงานสร้างความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน อุปกรณ์อ่านบัตร  - 700 700  - กองสวัสดิการ
เข้มแข็งของชุมชน อเนกประสงค์

1  เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
53 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์  -  - 2,700  -  - กองสวัสดิการ

ของชุมชน ขนาด 55*1.20ซ.ม. 

54 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ - - 8,000  -  - กองสวัสดิการ
ของชุมชน Multifunction

แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

55 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก  - 5,500  -  -  - กองการประปา
แบบ 2 บานเปิด

1 หลัง
56 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมต้ังพืน้ยกสูง  - 3,400  -  -  - กองการประปา

ขนาด 18 นิ้ว
2 ตัว

57 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็ก 2 บานเปิด  -  - 11,000  -  - กองการประปา
จ านวน 2 หลัง

58 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบ  - 10,000  -  -  - กองการประปา
แคร่ส้ัน
1 เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์แบบ  - 4,300  -  -  - กองการประปา

ฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง
ถังหมึกพิมพ์

1 เคร่ือง
60 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองส ารองไฟฟ้า  - 2,500 2,500  -  - กองการประปา

1 เคร่ือง

61 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ รถจักรยานยนต์  - 40,800  -  -  - กองการประปา
ขนส่ง 1 คัน

62 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เคร่ืองตักหญ้าแบบ  - 11,000  -  -  - กองการประปา
ข้ออ่อน
1 เคร่ือง

63 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  -  - 22,000  -  - กองการประปา
ส าหรับประมวลผล

แบบ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19
นิ้ว) จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
64 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์ - - 8,000  -  - กองการประปา

Multifunction
แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์

(Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เคร่ือง

65 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตร  -  - 700  - กองการประปา
อเนกประสงค์

1  เคร่ือง

66 แผนงานการพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอ่านบาร์โค้ต  -  - 35,000  - กองการประปา
1  เคร่ือง

งบประมาณและทีผ่่านมา
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158 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  

  1.  แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1 . ข้ อ มู ล ส ภ า พ
ทั่ ว ไปและข้อ มูล
พื้นฐานขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ   

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

20 
5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
ส ภ า ว ก า ร ณ์ แ ล ะ
ศักยภาพ (ต่อ) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3  

(3)  การวิ เคราะห์ทางสั งคม เช่น ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข  ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

3  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

3  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

3  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล      หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่ อมโยง
ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ใ น
ภาพรวม 
 
 
 
 
3 . 1 0  ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น  

5 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด             ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

5 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5  

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5  

รวมคะแนน 100  
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2.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความส อดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  5 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

5 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0    5 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 
    5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

5 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 

 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้
มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

10  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการ
พัฒนา 
5.1 ความ
ชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 
 

60 
5 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
 

5  
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5.2 ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
 
5 . 3 
เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
น าไปสู่การ
ตั้ ง
งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
 
 
5 . 4 
โครงการมี
ค ว า ม
ส อด ค ล้ อ ง
กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 
20 ปี 
 
 
 
5 . 5 
เ ป้ า ห ม า ย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ค ว า ม
ส อด ค ล้ อ ง
กั บ
แผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 
 

5  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

5  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคนประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

5  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่
การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติม เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้ างสรรค์  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

5  

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5 . 7  โ ค ร ง ก า ร
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

 
5 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
ห ลั ก วิ ธี ก า ร
งบประมาณ 

การประมาณการาคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบ

5  
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อ่ืนๆ 
5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้ วั ด  (KPI)  และ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)   ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ 
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5  

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

5  

รวมคะแนน 100  
 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  1.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model 
ของ Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement 
System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ 
Problem-Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ
ตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  1.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
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  1.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  1.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  1.5 ผลกระทบ (Impact) 

------------------------- 
 
 
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลท่าปลา แบ่งตามด้านต่างๆ ได้ผลการดังนี้ 

1 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มผู้สนใจ 
รวมทั้งสนับสนุนการฝึกอบรมกลุ่มให้มีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่ม เพ่ือให้กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ สนับสนุนเงินทุนด าเนินการให้กับกลุ่มต่างๆ  

2. การด าเนินงานดา้นสังคม ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมต าบล การท าประชา
พิจารณ์ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยการจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนต าบลท่าปลา จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
ในต าบล  

3. การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
รางระบายน้ า สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้าในครัวเรือน ก่อสร้างขยาย
เขตระบบประปาหมู่บ้าน  

4. การด าเนินงานดา้นแหล่งน้ า ขุดลอกคลอง ขุดลอกแหล่งน้ าต่างๆ ดูแลและบ ารุงรักษาบ่อน้ า
บาดาล แจกจ่ายน้ าให้กับราษฎรที่ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค  

 
5. การด าเนินงานดา้นสาธารณสุข สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการสาธารณสุข ดูแลรักษา

ความสะอาดบ้านเรือน กาจัดขยะภายในหมู่บ้าน/ต าบล สนับสนุนงานป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคติดต่ออ่ืนๆ  

6. การด าเนินงานดา้นการเมอืง การบริหาร ให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่นแก่
ประชาชน รณรงค์ให้มีการเลือกตั้ง อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง สนับสนุนให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
ได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ ในงานที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ พัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือใช้ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ และของเทศบาลจัดท า
ข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลเพ่ือใช้เป็นแนวทางการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  

7. การด าเนินงานดา้นการการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและเครื่องเล่นกลางแจ้ง จัดการศึกษาในระดับปฐมวัย การ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน   

8. การด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเก็บขยะในชุมชน ปลูกต้นไม้ในชุมชน  
ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยหมักในการปรับปรุงบ ารุงดินและฟ้ืนฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรม  
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4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก

และบางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิก
สภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกัน
พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่
เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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ส่วนที ่ 1 

บทน า 
 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี     

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

1.3  องค์ประกอบของแผนพัฒนาสามปี   

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   
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ส่วนที ่ 2 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ 
เทศบาลต าบลทา่ปลา 

  
2.1  สภาพทั่วไป        

2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

2.3  ด้านเศรษฐกิจ        

2.4  ด้านสังคม        

2.5  ด้านการเมือง  -  การบริหาร     

2.6  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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ส่วนที ่3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 
3.1  ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปี  2558  ไป
ปฏิบัติ 

เชิงปริมาณ     

3.2  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
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ส่วนที ่ 4 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 

ในช่วงสามป ี
 
4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา     

4.2  พันธกิจการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา 

4.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลท่าปลา  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

       

ส่วนที ่ 5 



158 
 

ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา 
ในช่วงสามป ี

  
5.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดับ 

ก่อน  -  หลัง   

5.2  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่ 6 

บัญชีโครงการพัฒนา 
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6.1  บัญชีสรุปแนวทางการพัฒนา     

6.2  รายละเอียดโครงการพัฒนา     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที ่ 7 

การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนา
สามปีไปปฏบิัต ิ

 
7.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
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7.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

7.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
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