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ปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเร่ืองการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย และผลการ
ดําเนินงานในรอบป  เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
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  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธราช 2550 
มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2548 ขอ 30(5) เทศบาลตําบลทาปลา จึงขอประกาศผลการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณ การใชจาย และผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผล         แผนพัฒนาทองถิ่น ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการเทศบาลตําบลทาปลา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
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ปลา ตามคําส่ังที่     ลงวันที่      โดยมีหนาที่รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบลทา
ปลา  นั้น 

  บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลาไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาปลา ประจําป พ.ศ. 2558 เสร็จเรียบรอยแลว และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
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ประเมินผลแผนพัฒนาจึงขอแจงผลการและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลทาลา  ประจําป พ.ศ. 2558  รายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมากพรอมนี้ 

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 
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สวนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาล 

 

1.  ดานกายภาพ 

1.1  ที่ต้ังของหมูบานหรือชมุชนหรือตําบล 
เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ   เปนชุมชนที่ราษฎรไดอพยพมาจากพ้ืนที่

อําเภอทาปลาเดิมที่มีการกอสรางเขื่อนสิริกิต์ิ   เมื่อป พ.ศ. 2512   โดยทางราชการไดมอบหมายใหนิคมสราง
ตนเองลํานํ้านาน  กรมประชาสงเคราะห (เดิม) เปนฝายจัดสรรที่ดินทํากินใหแกราษฎร และไดกันพ้ืนที่สวน
หน่ึงไวใชเปนศูนยราชการอําเภอทาปลา ตอมาราษฎรไดปรับปรุงพ้ืนที่จนเปนชุมชนใหม มีสถานที่ประกอบการ
คาและสิ่งกอสรางตาง ๆ เกิดขึ้น  จึงไดยกฐานะชุมชนเปนสุขาภิบาลทาปลา   เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2516  
ตอมาไดเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลทาปลา เปนเทศบาลตําบลทาปลา  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะสุขาภิบาลเปนเทศบาล  พ.ศ.2542  ต้ังแตวันที่  25  พฤษภาคม  2542  เปนตนไป 

สภาพพ้ืนที่ทั่วไปเปนพ้ืนที่ราบสลับกับเนินเขาเล็ก ๆ  ดินมีลักษณะปนหินกรวดเล็ก ๆ ทําใหไมเหมาะ
แกการเพาะปลูก    สวนใหญประกอบอาชีพรับจางทั่วไป   การเกษตรกรรม แตไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร 
เพราะสภาพของดินไมสมบูรณ และสภาพภูมิอากาศไมอํานวย 

เทศบาลตําบลทาปลา   มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ   2.915  ตารางกิโลเมตร    โดยมีอาณาเขตติดตอ   
ดังน้ี 
            ทิศเหนือ  ติดตอกับ บานสามรอยเมตร  หมูที่ 12  ตําบลทาปลา 
             ทิศใต   ติดตอกับ บานเนินสวน หมูที่ 6  ตําบลทาปลา 
             ทิศตะวันออก  ติดตอกับ แนวเขตปาสงวนแหงชาติ   
             ทิศตะวันตก  ติดตอกับ บานนํ้าคอม  หมูที่ 3  ตําบลทาปลา 
 
    1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทั่วไปดานเหนือเปนเนินเขาสลับที่ราบสูง ดานตะวันตกเปนที่ราบเชิงเขา และมี    เนิน
เขาสลับอยูทั่วไป ๆ มีลําหวยไหลผานหลายสาย ความอุดมสมบูรณของดินคอนขางตํ่า ความชุมช้ืนมีนอย  พ้ืนที่
แหงแลงกันดาร ทําใหเกิดการพังทลายของดิน และพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ในเขตปาสงวนของชาติ 

 
    1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

          เทศบาลตําบลทาปลา  มีสภาพภูมิอากาศเหมือนกับพ้ืนที่โดยทั่วไปของภาคเหนือ คือจัดอยู
ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู โดยมีระยะชวงฝนสลับกับชวงอากาศแหงแลงแตกตางกันชัดเจน
และเน่ืองจากสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนภูเขาและที่สงู จึงทําใหอากาศรอนจัดใน   ฤดูรอน  และหนาวจัด
ในฤดูหนาว มฝีนตกชุกในฤดูฝน โดยสามารถแบงตามฤดูกาลไดดังน้ี 
                  - ฤดูฝน          เริ่มต้ังแตเดือน        กรกฎาคม  ถึงตุลาคม 
                  - ฤดูหนาว         เริ่มต้ังแตเดือน          พฤศจิกายน ถงึ กุมภาพันธ 
                  - ฤดูรอน         เริ่มต้ังแตเดือน          มีนาคม ถึง มิถนุายน 
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    1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลกูรังประมาณ ๑๕ % 
ลักษณะดินในพ้ืนที่เปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %    

    1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 
  มีแหลงนํ้าที่ใชสําหรับ  อุปโภค-บริโภค  จํานวน  ๕  แหง   แหลงนํ้าทั้ง ๕ แหงเคยเปนแหลง
นํ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลไดดําเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังน้ี 
    ลําหวย  ๑ แหง สระนํ้า  ๓ แหง 
    หนองนํ้า ๓ แหง บอนํ้าต้ืน - แหง 
    ลําคลอง - แหง บอบาดาล ๕ แหง 
    บึง  - แหง อางเก็บนํ้า - แหง 
    แมนํ้า  - แหง ฝาย  ๒ แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง เหมือง  - แหง 
 
    1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
  ในเขตเทศบาลไมมีปาไม  แตมีตนไมที่ชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ   
2.  ดานการเมือง/การปกครอง 

 2.1  เขตการปกครอง 
เทศบาลตําบลทาปลา มีพ้ืนที่ประมาณ 2.915  ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครอง ออกเปน  6 

ชุมชน และอยูในพ้ืนที่ของตําบลทาปลา  ประกอบดวยพ้ืนที่ทั้งหมดของหมูที่  1   และบางสวนของหมูที่  6  
และหมูที่ 8  ตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัดอุตรดิตถ  ประกอบดวยชุมชนดังตอไปน้ี 

 
ตารางรายละเอียดเขตการปกครอง 

ลําดับที ่ ชื่อชุมชน หมูที่ จํานวนครัวเรอืน 
1 ชุมชนหวยภูนก 1 160 
2 ชุมชนตลาด 1 264 
3  ชุมชนทาปลา  1 1 118 
4 ชุมชนเนินสวน 6 83 
5 ชุมชนเนินสวาง  1 8 130 
6 ชุมชนเนินสวาง  2 8 112 

รวม 867 
ที่มาของขอมูล  :  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทาปลา  ณ วันที ่ 30  มิถุนายน  2559 
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เทศบาลตําบลทาปลา มีการคมนาคมขนสงกับพ้ืนที่ใกลเคียงโดยรถยนตโดยสารประจําทาง  เชน  
เสนทางคมนาคมระหวางอําเภอถึงอําเภอ 

เทศบาลตําบลทาปลา  -  เมืองอุตรดิตถ        ระยะทาง  41  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – ตรอน      ระยะทาง  57  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – ทองแสนขัน      ระยะทาง  73  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – พิชัย       ระยะทาง  85  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – นํ้าปาด       ระยะทาง  56  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – ฟากทา       ระยะทาง  99  กิโลเมตร 
เทศบาลตําบลทาปลา – บานโคก       ระยะทาง  144  กิโลเมตร 
 

    2.2  การเลือกต้ัง 
  เทศบาลทาปลาไดแบงเขตการเลือกต้ังเปน  2  เขต  ดังน้ี 
  เขตเลือกต้ังที่  1  ประกอบดวย  ชุมชนหวยภูนก  ชุมชนตลาด  และชุมชนทาปลา 1 
  เขตเลือกต้ังที่  2  ประกอบดวย  ชุมชนเนินสวน  ชุมชนเนินสวาง  1  ชุมชนเนินสวาง  2 
  จํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ัง  จํานวน  1,787   คน   ชาย   857   คน  หญงิ  930 คน            
(ขอมูล  ณ วันที่   7  สิงหาคม  2559) 
3. ประชากร 
    3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 

จํานวนประชากร 

ลําดับที ่ ชื่อชุมชน หมูที่ จํานวนครัวเรอืน 
จํานวนประชากร  (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 ทาปลา  1 1 118 219 217 436 
2 ตลาด 1 266 222 245 467 
3 หวยภูนก 1 163 154 143 297 
4 เนินสวน 6 83 191 194 385 
5 เนินสวาง  1 8 131 204 219 423 
6 เนินสวาง  2 8 112 181 217 398 

รวม   873 1,171 1,235 2,406 
ที่มาของขอมูล  :  สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทาปลา  ณ วันที ่ 30  มถิุนายน  2559 
 
   3.2  ชวงอายุและจาํนวนประชากร 

ชวงอายุ (ป) ชาย หญิง รวม 
เด็ก  (ทารก-3 ป) 49 60 109 
เด็ก (4-6ป) 73 58 131 
เด็กโต (7-12ป) 104 99 203 
วัยรุน (13-18ป) 104 110 214 
ผูใหญ (19-60ป) 674 720 1392 
ผูสูงอายุ (61 ป ขึ้นไป) 168 189 357 

รวม 1,172 1,236 2,406 
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4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศกึษา 

  การศึกษา 
  สถาบันการศกึษาเขตเทศบาลตําบลทาปลา  ดังน้ี 

ที่ ชื่อโรงเรียน จํานวนนักเรียน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 

โรงเรียนทาปลาประชาอุทิศ 
โรงเรียนทาปลาอนุสรณ  1 
โรงเรียนสวางวิทย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

804 
588 
41 
62 

ระดับ ม. 1- 6 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
อนุบาล  3  ขวบ 

ขอมูล  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  2559 
 

     4.2 สาธารณสขุ 
  ในเขตเทศบาลตําบลทาปลามีสถานบริการรักษาพยาบาลดังน้ี 

ตารางแสดงจํานวนสถานพยาบาลในเขตเทศบาล 

ที่ ชื่อสถานพยาบาล 
จํานวน
เตียง 

จํานวน
แพทย 

พยาบาล 
ทันตแพทย 
และเภสชักร 

อ่ืน ๆ 

1 โรงพยาบาลทาปลา 30 6 40 5/3 88 
          ขอมูล   ณ  วันที ่ 1  มิถุนายน  2559 
 
     4.3 อาชญากรรม 
  มีสถานีตํารวจภูธร  1  แหง  คือ สถานีตํารวจภูธรอําเภอทาปลา   สถิติที่ผานมาไมเกิดคดี    
อาชญากรรม   

     4.4 ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรทาปลาไดแจงใหกับเทศบาล

ทราบน้ันพบวาในเขตเทศบาลมีผูที่ติดยาเสพติดแตเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็
เน่ืองมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานของเทศบาลที่ชวยสอดสองดูแลอยูเปน
ประจํา การแกไขปญหาของเทศบาลสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่เทาน้ัน  เชน  การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ทั้งน้ี เทศบาลก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

     4.5 การสงัคมสงเคราะห 
เทศบาลไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังน้ี 
๑. ดําเนินการจายเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ต้ังโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ต้ังโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรที่พ่ึง    
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน       
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5. ระบบบรกิารพื้นฐาน 

      5.1  การคมนาคมขนสง 
ถนนในเขตเทศบาลตําบลทาปลา สวนใหญเปนถนน ถนนลาดยางแอสฟลท  (แสดงเสนทางหลัก

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

ตารางแสดงสภาพถนนและเสนทางคมนาคมในเขตเทศบาล 
 

ที่ ชื่อถนน ประเภท 
ขนาดกวาง 

(เมตร) 
ขนาดยาว 
(เมตร) 

สภาพถนน 
หมายเหตุ 

ใชได ชํารุด 
1 เทศบาล  1 

ถนนลาดยาง 
6 682 /  ความยาวรวม 

1,795 เมตร 4 1,113 /  
2 เทศบาล 2 

ถนนลาดยาง 
4 432 /  รานกวยเต๋ียวนางประภาศร ี

6 277 /  หลัง สนง.เกษตร 
3 เทศบาล 3 ถนนลาดยาง 6 683 /  ถนนอนุสรณ 1 
4 เทศบาล 4 ถนนลาดยาง 6 475 /  ถนนมหาดไทย 1 
5 เทศบาล 5 ถนน คสล. 6 1,140 /  ถนนมหาดไทย 2 
6 เทศบาล 6 ถนน คสล. 6 471 /  ขาง ร.ร.ทาปลาฯ 1 
7 เทศบาล 7 ถนนลาดยาง 6 914 /  ถนนแกลวกลา 
8 เทศบาล 8 ถนนลาดยาง 6 916 /  ถนนเนินสวน 
9 เทศบาล 9 ถนนลาดยาง 6 468 /  บานนายบุญธรรม 

10 เทศบาล 10 ถนนลาดยาง 6 882 /  บานนายสังเวียน 
11 เทศบาล 11 ถนนลาดยาง 4 507 /  ถนนรอยใจ 
12 เทศบาล 12  ถนนลาดยาง 6 1,092 /  บานนายยาย 
13 เทศบาล 13 ถนนลาดยาง 6 253 /  ซอยครูสน่ัน 
14 เทศบาล 14 ถนน คสล. 4 396 /  ถนนสักทอง 
15 เทศบาล 15 ถนน คสล. 6 526 /  ซอยบุปผา 
16 เทศบาล 16 ถนน คสล. 6 338 /  ซอยครูทองศร ี
17 เทศบาล 17 ถนนลาดยาง 6 720 /  หวยภูนก - บอขยะ 
18 เทศบาล 18 ถนนลาดยาง 6 1,170 /  ตนนํ้า - หวยภูนก 
19 เทศบาล 19 ถนน คสล. 4 207 /  ซอยหลบเมีย 
20 เทศบาล 20 ถนนลาดยาง 4 475 /  ถนนลูกเสือ 
21 เทศบาล 21 ถนน คสล. 5 520 /  ทาปลา - บานคาย 
22 เทศบาล 22 ถนน คสล. 4 394 /  คุมดงหิมพานต – 

ประปา 6 304 /  
23 เทศบาล 23 ถนน คสล. 10 75 /  ถนนรัตนวราหะ 
24 เทศบาล 24 ถนน คสล. 6 105 /  ทางเขา สนง.เทศบาล 
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ที่ ชื่อถนน ประเภท ขนาดกวาง ขนาดยาว สภาพถนน หมายเหตุ 

   (เมตร) (เมตร) ใชได ใชได  

25 เทศบาล 25 ถนน คสล. 9.20 237 /  ทางขึ้นท่ีวาการอําเภอ 

26 เทศบาล 26 ถนน คสล. 6 57 /  ซอยขางวัดทาปลา 

27 เทศบาล 27 ถนน คสล. 6 250 /  ทางขึ้นศูนยเด็กฯ 

28 เทศบาล 28 ถนน คสล. 6 510 /  สายหลังวัดทาปลา 

 
5.2  การไฟฟา 

เทศบาลตําบลทาปลา  มีการใชบริการไฟฟาครบ  100% ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด    

 5.3  การประปา 
เทศบาลตําบลทาปลา  ไดรบัสัมปทานกิจการนํ้าประปาจากกรมโยธาธิการ  ใหบริการนํ้าประปาแก

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาปลาและใกลเคียง  มีผูรบับริการจํานวน  ดังน้ี   
1)  จํานวนครัวเรือนที่ใชนํ้าประปา      จํานวน  829 ราย 
2)  สามารถผลิตนํ้าประปาไดวันละ      600  ลบ.ม./วัน 
 

     5.4  โทรศัพท 
   ไมมีโทรศัพทสาธารณะ 

5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครภัุณฑ 
ไปรษณียโทรเลข การไปรษณียโทรเลขดําเนินการโดยการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) สังกัด

กระทรวงคมนาคมเปดบริการประชาชน จํานวน  1  แหง  

 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

     6.1 การเกษตร 
  ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ  

ไดแก  ขาวโพด  มะมวงหิมพานต  ลําไย  ดังน้ี 
 -  อาชีพเกษตรกรรม รอยละ      ๗๐ ของจํานวนประชากรทั้งหมด         
 -  อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ      ๑๓ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพรับจาง  รอยละ       ๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       
 -  อาชีพคาขาย  รอยละ       ๙ ของจํานวนประชากรทั้งหมด       

      6.2 การประมง 
   ในเขตเทศบาลไมมีการประมง 

      6.3 การปศุสัตว 
  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  
เปด  โค  สุกร  กระบือ   
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      6.4 การบริการ 
    1)  สถานีบริการนํ้ามัน 2  แหง 

2)  ศูนยการคา/หางสรรพสินคา    - แหง 
3)  ตลาดสด 1 แหง 
4)  ตลาดนัดอาทิตยละ  2  ครั้ง  (วันศุกร/จันทร)   

      6.5 การทองเที่ยว 
   ในเขตเทศบาลไมมีแหลงทองเที่ยว  แตไดสงเสริมการทองเที่ยวใหเกิดขึ้นในชุมชน  เชน  การจัดงาน
ประเพณีตางๆ  การจัดสรางสวนสาธารณะสําหรับใชพักผอนหยอนใจ   

      6.6 อุตสาหกรรม 
1)  โรงงานอุตสาหกรรม  จํานวน  -  แหง 
2)  จํานวนแรงงาน   รวม  -  คน  
3)  เงินทุน  รวม   -   บาท 

      6.7 การพาณชิยและกลุมอาชพี 
1)  สถานธนานุบาล  - แหง 
2)  โรงฆาสัตว  - แหง 

      6.8 แรงงาน 
   ประชากรอยูในกําลังแรงงาน แตคาแรงในพ้ืนที่ ตํ่ากวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดาน
การเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนที่  ประชากรตองไปทํางาน
นอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนที่ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
การจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนที่อยูอาศัย   
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน  (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
      7.1 ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน 
    1. หมูบาน/ชุมชน  หวยภูนก  หมูที่  1  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  295  คน  ชาย  153  คน  หญิง  142  คน  จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด  160  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  2.915  ตารางกิโลเมตร 

    2. หมูบาน/ชุมชน  ตลาด  หมูที่  1  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  จังหวัด
อุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  469  คน  ชาย  226  คน  หญิง  243  คน  จํานวนครัวเรือนทั้งหมด  
264  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  2.915  ตารางกิโลเมตร 

    3. หมูบาน/ชุมชน  ทาปลา  1  หมูที่  1  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  449  คน  ชาย  220  คน  หญิง  229  คน  จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด  118  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  1.461  ตารางกิโลเมตร 

    4. หมูบาน/ชุมชน  เนินสวาง  หมูที่  6  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  395 คน  ชาย  197  คน  หญิง  198  คน  จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด  83  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  0.48  ตารางกิโลเมตร 
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    5. หมูบาน/ชุมชน  เนินสวาง  1  หมูที่  8  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  431  คน  ชาย  206  คน  หญิง  225  คน  จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด  130  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  0.971  ตารางกิโลเมตร 

    6. หมูบาน/ชุมชน  เนินสวาง  2  หมูที่  8  ตําบลทาปลา  เทศบาลตําบลทาปลา  อําเภอทาปลา  
จังหวัดอุตรดิตถ  จํานวนประชากรทั้งหมด  402  คน  ชาย  188  คน  หญิง  214  คน  จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด  112  ครัวเรือน  พ้ืนที่ทั้งหมด  0.971  ตารางกิโลเมตร 
 
       7.2 ขอมูลดานการเกษตร 

 (๑)  ชุมชนหวยภูนก   
         

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน   9   ครัวเรือน 

  40         ไร    442   กก./ไร   3,250   บาท/ไร   4,875   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน มะมวงหิมพานต.    2  ครัวเรือน 

     14     ไร    395   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
2.3) ทําไร ไรขาวโพด    2  ครัวเรือน 

     15      ไร     664  กก./ไร    2,238   บาท/ไร   3,730   บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
(2)  ชุมชนตลาด   

                  

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.2) ทําสวน -        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.3) ทําไร ไรขาวโพด    2  ครัวเรือน 

     28      ไร     657  กก./ไร    2,238   บาท/ไร   3,730   บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (3)  ชุมชนทาปลา 1   
         

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน   8   ครัวเรือน 

  50         ไร    322   กก./ไร   3,250   บาท/ไร   4,875   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน มะมวงหิมพานต.    6  ครัวเรือน 

     60     ไร    365   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
2.3) ทําไร ไรขาวโพด    8  ครัวเรือน 

     131     ไร     634  กก./ไร    2,238   บาท/ไร   3,730   บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
(4)  ชุมชนเนนิสวน   
         

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน   19  ครัวเรือน 

  146        ไร    299   กก./ไร   3,250   บาท/ไร   4,875   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน มะมวงหิมพานต.    3  ครัวเรือน 

     41     ไร    71   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
2.3) ทําไร ไรขาวโพด    5  ครัวเรือน 

     120     ไร     452  กก./ไร    2,238   บาท/ไร   3,730   บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 

 
(5)  ชุมชนเนนิสวาง 1   

        ประเภทของการทาํการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน   8   ครัวเรือน 

  113       ไร    390   กก./ไร   3,250   บาท/ไร   4,875   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน มะมวงหิมพานต.    1  ครัวเรือน 

     5     ไร    90   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
 ลําไย    1  ครัวเรือน 

     7     ไร    19   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
2.3) ทําไร ไรขาวโพด    1  ครัวเรือน 

     1     ไร  1,000  กก./ไร    2,238   บาท/ไร   3,730   บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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 (6)  ชุมชนเนินสวาง 2   
         

ประเภทของการทําการเกษตร จํานวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร) 
ตนทุนการผลติเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร) 
2.1) ทํานา นอกเขตชลประทาน   4   ครัวเรือน 

  40       ไร    500   กก./ไร   3,250   บาท/ไร   4,875   บาท/ไร 
2.2) ทําสวน ลําไย    1  ครัวเรือน 

     2     ไร    50   กก./ไร   11,340  บาท/ไร  15,120  บาท/ไร 
2.3) ทําไร -        ครัวเรือน 

             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ โปรดระบุ  

                     . 
       ครัวเรือน 
             ไร            กก./ไร              บาท/ไร             บาท/ไร 
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       7.3 ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

(๑)  ชุมชนหวยภูนก   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร 2      

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 1      

 3. ฝาย       

 4. สระ 3      

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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 (2)  ชุมชนตลาด   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร 2      

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 1      

 3. ฝาย       

 4. สระ 3      

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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(3)  ชุมชนทาปลา 1   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปรมิาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร 2      

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 1      

 3. ฝาย       

 4. สระ 3      

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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(4)  ชุมชนเนนิสวน   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลาํธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 1     95  % 

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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(5)  ชุมชนเนนิสวาง 1   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร 2     15 

 3. คลอง 1     15 

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 3     70 

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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(6)  ชุมชนเนนิสวาง 2   
 

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้าํฝนที่ใชในการทํา
การเกษตร 

ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปทีผ่าน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไมเพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ําฝน    

แหลงน้าํ 
ทางการเกษตร 

ลําดับ 
ความสาํคญั 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 
ตลอดทั้งป 

การเขาถึงแหลงน้าํการเกษตร 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึงฯ 
3.2) แหลงน้าํธรรมชาติ 
 1. แมนํ้า       

 2. หวย/ลําธาร 2     15 

 3. คลอง 1     15 

 4. หนองนํ้า/บึง       

 5. นํ้าตก       

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 

      

3.3) แหลงน้าํที่มนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       

 2. อางเก็บนํ้า 3     70 

 3. ฝาย       

 4. สระ       

 5. คลอง
ชลประทาน 

      

 6. อ่ืนๆ(โปรด
ระบุ). 
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       7.4 ขอมูลดานแหลงน้ํากิน  น้าํใช  (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 

 (๑)  ชุมชนหวยภูนก   
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
 

(2)  ชุมชนตลาด   
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 (3)  ชุมชนทาปลา  1   
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ       
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

      

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
 

(4)  ชุมชนเนนิสวน   
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ      20 
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ      20 
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

     60 
 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
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 (5)  ชุมชนเนินสวาง  1 
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ      20 
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ      20 
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

     60 
 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
 

(6)  ชุมชนเนนิสวาง  2 
 

แหลงน้าํ ไมมี 
มี ทั่วถึงหรือไม 

เพียงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 
รอยละของ

ครัวเรือนทีเ่ขาถึง 
4.1 บอบาดาลสาธารณะ      20 
4.2 บอนํ้าต้ืนสาธารณะ      20 
4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น) 

     60 
 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       
4.5 แหลงนํ้าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)       

สรุป  ครัวเรือนในหมูบานน้ีมีนํ้ากิน  นํ้าใช  เพียงพอหรือไม 
    เพียงพอ    ไมเพียงพอ  คิดเปนรอยละ   5  ของทัง้หมูบาน 
 

8. ศาสนา  ประเพณี  วฒันธรรม 

       8.1 การนับถือศาสนา  ในเขตเทศบาลตําบลทาปลาประชาชนสวนใหญนับถอืศาสนาพุทธ และมีวัด 
จํานวน  3 แหง  

1)  วัดทาปลา     ต้ังอยูหมูที่  8  ตําบลทาปลา  
2)  วัดเนินสวน      ต้ังอยูหมูที่  6  ตําบลทาปลา 
3)  วัดเนินสวาง   ต้ังอยูหมูที่  8  ตําบลทาปลา 
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      8.2 ประเพณีและงานประจําป 
   -  ประเพณีวันขึ้นปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
   -  ประเพณีวันสงกรานต   ประมาณเดือน เมษายน 
   -  ประเพณีแหผีตลก   ประมาณเดือน    พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีตานกวยสลาก  ประมาณเดือน    ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
   -  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

      8.3 ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
   ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลไดอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น  ไดแก  วิธีการทํา
เครื่องจักรสานใชสําหรับในครัวเรือน   

  ภาษาถิ่น ประชากรในเขตเทศบาล สวนใหญพูดภาษาทองถิ่น และแตละชุมชนจะออกเสียงสําเนียง
ไมเหมือนกัน  แลวแตพ้ืนฐานของประชาชนน้ันวา  กอนอพยพมาจากเขื่อนสิริกิต์ิ   ไดอาศัยและต้ังบานเรือน
อยูตําบลใด  เชน ถาติดกับจังหวัดนาน  สําเนียงก็จะไปทางจังหวัดนาน   

      8.4 สินคาพื้นเมืองและของที่ระลึก 
   ในเขตเทศบาลไมมีสินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 

      9.1 น้าํ 
    มีแหลงนํ้าธรรมชาติ  คือ  อางเก็บนํ้าหวยภูนก  ใชผลิตนํ้าประปาของเทศบาลตําบลทาปลา  และใน
ฤดูแลงยังขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 

      9.2 ปาไม 
    ในเขตเทศบาลไมมีปาไม 

      9.3 ภูเขา 
    ในเขตเทศบาลไมมีภูเขา 

      9.4 คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
   ในพ้ืนที่ของเทศบาลสวนมากเปนพ้ืนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยูอาศัย  รานคา  สถานประกอบการ  

ตามลําดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กนอยที่เปนพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ไดแก  ดิน  นํ้า  
ตนไม  อากาศที่ไมมีมลพิษ มีแหลงนํ้าใชในการเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงนํ้าสําหรับ
การเกษตรไดเพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่สวนมากเปนของประชาชน    ปญหาดานขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น  
การแกไขปญหา เทศบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาใหกับประชาชนและเปนไปตามความตองการของ
ประชาชน  เชน โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะใหครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศนของเมืองใหรมรื่นสวยงาม ใหเปนเมืองนาอยู  
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สวนที่  2 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 
 

1.  สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณทีไ่ดรับ  และการเบิกจายงบประมาณ 
     ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

     1.1  สรุปสถานการณการพัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณ 
  ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕4 – ๒๕58)  

และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมี
ความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป  
โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  การจายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอใหหนวยงานอ่ืนมาดําเนินงานให  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  

 

ทั้งน้ี เทศบาลไดดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนา
ซึ่งสามารถสรุปไดดังน้ี       
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2557 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 4.0 4.17 2,004,000.00 17.37 4.0 4.76 1,954,000.00 18.70 2.0 3.70 60,400.00 1.16 2.0 3.70 60,400.00 1.16 2.0 3.77 60,400.00 1.18 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3.0 3.12 50,000.00 0.43 3.0 3.57 44,000.00 0.42 1.0 1.85 13,750.00 0.26 1.0 1.85 13,750.00 0.26 1.0 1.89 13,750.00 0.27 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 16.0 16.67 4,926,400.00 42.69 15.0 17.86 4,811,400.00 46.05 11.0 20.37 3,061,302.06 58.64 11.0 20.37 3,061,272.06 58.64 10.0 18.87 2,950,119.44 57.74 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

9.0 9.38 550,000.00 4.77 6.0 7.14 350,000.00 3.35 2.0 3.70 130,380.00 2.50 2.0 3.70 130,380.00 2.50 2.0 3.77 130,380.00 2.55 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

5.0 5.21 225,000.00 1.95 1.0 1.19 100,000.00 0.96 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 39.0 40.62 2,230,220.00 19.33 39.0 46.43 2,120,580.00 20.30 27.0 50.00 1,457,736.14 27.92 27.0 50.00 1,457,736.14 27.92 27.0 50.94 1,457,736.14 28.53 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

20.0 20.83 1,554,700.00 13.47 16.0 19.05 1,067,500.00 10.22 11.0 20.37 497,054.00 9.52 11.0 20.37 497,054.00 9.52 11.0 20.75 497,054.00 9.73 

รวม 96.0   11,540,320.00   84.0   10,447,480.00   54.0   5,220,622.20   54.0   5,220,592.20   53.0   5,109,439.58   
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2558 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ 
คิด
เปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 7.0 4.12 1,747,000.00 8.01 5.0 4.13 269,000.00 2.52 1.0 1.28 94,000.00 1.45 1.0 1.28 94,000.00 1.45 1.0 1.35 94,000.00 2.14 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 2.0 1.18 130,000.00 0.60 2.0 1.65 80,000.00 0.75 1.0 1.28 11,248.00 0.17 1.0 1.28 11,248.00 0.17 1.0 1.35 11,248.00 0.26 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 25.0 14.71 7,790,000.00 35.70 19.0 15.70 4,947,090.00 46.36 14.0 17.95 3,660,935.21 56.36 14.0 17.95 3,651,935.21 56.43 13.0 17.57 1,877,935.21 42.77 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

12.0 7.06 810,100.00 3.71 9.0 7.44 800,100.00 7.50 6.0 7.69 382,531.85 5.89 6.0 7.69 382,531.85 5.91 6.0 8.11 382,531.85 8.71 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

18.0 10.59 1,932,900.00 8.86 11.0 9.09 284,580.00 2.67 10.0 12.82 230,900.00 3.55 10.0 12.82 230,900.00 3.57 10.0 13.51 230,900.00 5.26 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 62.0 36.47 6,662,160.00 30.53 49.0 40.50 3,028,430.00 28.38 31.0 39.74 1,561,774.50 24.04 31.0 39.74 1,555,574.50 24.04 30.0 40.54 1,554,274.50 35.40 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

44.0 25.88 2,750,300.00 12.60 26.0 21.49 1,262,900.00 11.83 15.0 19.23 553,849.20 8.53 15.0 19.23 545,014.20 8.42 13.0 17.57 240,270.00 5.47 

รวม 170.0   21,822,460.00   121.0   10,672,100.00   78.0   6,495,238.76   78.0   6,471,203.76   74.0   4,391,159.56 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2559 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ 
คิด
เปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 9.0 8.11 4,490,500.00 15.07 2.0 2.41 385,000.00 3.33 2.0 4.88 381,896.45 9.14 2.0 4.88 381,896.45 9.14 2.0 4.88 381,896.45 9.14 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 5.0 4.50 16,560,000.00 55.57 4.0 4.82 2,506,000.00 21.67 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 2.0 1.80 80,000.00 0.27 2.0 2.41 80,000.00 0.69 1.0 2.44 5,010.00 0.12 1.0 2.44 5,010.00 0.12 1.0 2.44 5,010.00 0.12 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

9.0 8.11 810,000.00 2.72 6.0 7.23 620,000.00 5.36 2.0 4.88 219,077.00 5.24 2.0 4.88 219,077.00 5.24 2.0 4.88 219,077.00 5.24 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

16.0 14.41 1,184,800.00 3.98 14.0 16.87 1,064,800.00 9.21 6.0 14.63 303,040.00 7.25 6.0 14.63 303,040.00 7.25 6.0 14.63 303,040.00 7.25 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 52.0 46.85 3,052,396.00 10.24 42.0 50.60 2,391,576.00 20.68 20.0 48.78 774,148.50 18.53 20.0 48.78 774,148.50 18.53 20.0 48.78 774,148.50 18.53 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

18.0 16.22 3,623,180.00 12.16 13.0 15.66 4,518,180.00 39.07 10.0 24.39 2,494,652.40 59.71 10.0 24.39 2,494,652.40 59.71 10.0 24.39 2,494,652.40 59.71 

รวม 111.0   29,800,876.00   83.0   11,565,556.00   41.0   4,177,824.35   41.0   4,177,824.35   41.0   4,177,824.35   
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สําหรับในปงบประมาณ  พ.ศ.  2560  เทศบาลไดดําเนินการต้ังงบประมาณ  ตามแผนพัฒนา  ดังน้ี 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2560 
เทศบาลตําบลทาปลา อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ  

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน งบประมาณ คิดเปน 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 1.0 0.56 30,000.00 0.00 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 6.0 3.39 2,330,000.00 0.09 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 31.0 17.51 2,691,518,900.00 98.61 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

10.0 5.65 1,290,000.00 0.05 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค สาธารณปูการ 

24.0 13.56 25,231,600.00 0.92 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 57.0 32.20 3,421,396.00 0.13 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
และบุคลากร 

48.0 27.12 5,645,780.00 0.21 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 0.0 - 0.00 - 

รวม 177.0   2,729,467,676.00   0.0   0.00   0.0   0.00   0.0   0.00   0.0   0.00   
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1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ

เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับ
แตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดย
อยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังน้ี   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  96  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน  54 โครงการ    
   คิดเปนรอยละ  56.25 

      ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
      แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  170  โครงการ 
    สามารถดําเนินการได     จํานวน  78 โครงการ    

   คิดเปนรอยละ  45.88 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 

      แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน  111  โครงการ 

    สามารถดําเนินการได     จํานวน  41 โครงการ    
   คิดเปนรอยละ  36.93 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
      แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) 

เทศบาลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ  50  ขึ้นไปของ
แผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปงบประมาณที่ผานมา 
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   (2)  เชิงคุณภาพ 
      ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ

ประชาชน  ซึ่งทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
   เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ

ประชาชน  ซึ่งผลการดําเนินงานทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
   เทศบาลไดดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอ

ประชาชน  ซึ่งผลการดําเนินงานทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

 ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
            คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก   รอยละ  70  ขึ้นไป 
 
2. ผลที่ไดรับจากการดําเนนิงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 
     2.1 ผลที่ไดรับหรือผลทีส่ําคัญ 

 ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก
การดําเนินงานของเทศบาลน้ัน  ผลที่ไดรับมีดังน้ี   

๑.  ประชาชนมีนํ้าประปาใชทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
๔.  ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที ่  
๖.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบ้ียยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไมมีเกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนที ่
๑๔. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 
๑๗. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย 
๑๙. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล 
๒๐. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก 
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สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลทีค่าดวาจะไดรับเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา เชน ถนน AC  ในเขตเทศบาล  
    ทั้งหมด 
2. ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายนํ้าเพ่ิมมากขึ้น 
4. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
    2.2 ผลกระทบ 
          ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดําเนินการไดตามที่
ประชาชนตองการ  ซึ่งการดําเนินงานน้ันก็สามารถสงผลผลกระทบตอชุมชนในเขตเทศบาล  ดังน้ี 

๑. การกอสรางถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ทําใหการระบายนํ้าไดชาเกิดนํ้าทวมขังในบางจุด ทําให
เทศบาลตองเรงกอสรางรางระบายนํ้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปดวย  สงผลใหเกิดเปนชุมชนแออัด 
กอใหเกิดโรคระบาด เชน  ไขเลือดออก  โรคมือ ทาว ปาก  เปนตน 

๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําให
ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ 
3. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนนิงานทีผ่านมาและแนวทางแกไข  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2557-2560 

      ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปญหา 

๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เทาที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทนัสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ ง เครื่องมือ  เครื่องใช  

เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย  ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางย่ิง  
๒)  เทศบาลมงีบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่      

 แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

 
๒)  การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือควร

จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  
๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่  ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   
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๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องนํ้าประปา   

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ

และเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไมสอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  คือ  ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายได
ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ต้ังไวในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลตําบลทาปลามีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหา
และความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  

๒)  เทศบาลต้ังงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการยังไม
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และต้ังจายรายการใหม      
    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป                               

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต
ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    

๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอนมาก
ที่สุด  เชน  การแกไขปญหาเรื่องนํ้าประปา  การขาดแคลนนํ้าในการอุปโภค-บริโภค  และปญหาวาตะภัยที่
เกิดขึ้นเปนประจําทุกป 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการ

และเกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
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๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือใหประชาชนไดรับความ
สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม  แจมใส  และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปญหา 

๑)  เทศบาลตําบลทาปลาไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา  ซึ่งไมไดรับตามที่ต้ังประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป  ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช  เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

    แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต
ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม    

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบทอระบายนํ้า  แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง  เชน  มีจุดบริการและ

เกาอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาวมากกวาน้ี

และประชาสัมพันธขาวบอยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกตอง  ในการบริการของเทศบาล 
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สวนที่  3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   
  การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลจะตองมีความสัมพันธระหวางแผนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง  มั่งคั่ง  และย่ังยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ของประเทศ
ไทยกําลังอยูระหวางการการเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติตอที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทํายุทธศาสตรชาติ    
ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทําราง
ยุทธศาสตรชาติ  โดยรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปยอได  ดังน้ี 
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๑. ความเปนมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตรชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใชในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบเพ่ือใชเปนกรอบในการดําเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ป ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบ
การปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เปนตนไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
๒ คณะ ไดแก (๑) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทํารางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาราง
แผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูปไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแกภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงไดพิจารณานําขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเปนขอมูลใน
การยกรางยุทธศาสตรชาติดวย และไดนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป ตอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะน้ีอยูระหวางการดาเนินการปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ 

ในการดําเนินการขั้นตอไป คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน กอนที่จะนําเสนอตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตรชาติมาใชเปนกรอบในการกําหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปนชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากน้ีหนวยงานตางๆ จะไดนาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนระยะ ๕ ป มาถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทํายุทธศาสตรชาติตามรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการ
ดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
๒. สาระสําคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดลอม 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเปนไปอยางรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทําใหภูมิทัศนของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ โดยกอใหเกิดโอกาสทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแตขณะเดียวกันทามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ก็มีปจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ตองบริหารจัดการดวยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนเศรษฐกิจของโลกไดสงผลใหโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสราง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ตองปรับตัวและเปลี่ยนไปเปนระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการสงออก” การพัฒนาในภาคเกษตรลาชากวาฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
มากขึ้นตามลําดับโดยเฉพาะอยางย่ิงภายใตอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒนและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปญหาความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดระหวางภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหวางสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกวางขึ้น และปญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุมเกษตรกรราย
ยอยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเขาถึงขอมูลขาวสาร องคความรู แหลงทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยูในพ้ืนที่หางไกลก็มีในวงแคบกวา ในขณะที่การใชเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
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และบริการเองก็นับวายังอยูในกลุมประเทศที่ใชเทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งสวนใหญไมสามารถพัฒนาไดเอง
ภายในประเทศ ตองนาเขามาจากตางประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใชวัตถุดิบและแรงงานเขมขนในการ
เปนจุดแข็งในการแขงขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากน้ัน ในอีกดานหน่ึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งความเช่ือมโยงอยางใกลชิดของสังคมโลกไดทาใหเกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงดานอ่ืนๆ ที่ซับซอนขึ้นอาทิ การกอการราย โรคระบาด เครือขายยาเสพติดขามชาติ 
และการกอการราย อาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งลวนแลวเปนความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผนดินของภาครัฐ 

นอกจากน้ันในชวงตนศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตนไดทาใหภูมิทัศนทางดานเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุงสูเศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทาง
เศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แตชองวางทางสังคมก็ย่ิงกวางขึ้นรวมถึงชองวางทางดิจิทัล (digital divide) ถาหากไม
สามารถลดลงก็จะย่ิงทําใหความเหลื่อมล้ําทางรายไดและโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกตางมากขึ้น 
ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปขางหนาสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
มีนัยสําคัญในทุกมิติ เง่ือนไขภายนอกที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ไดแก กระแสโลกาภิวัตนที่
เขมขนขึ้นอยางตอเน่ืองและมีความเสี่ยงและทาทายตอการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนยายอยางเสรีและ
รวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสารองคความรูและเทคโนโลยี และสินคาและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุมเศรษฐกิจในภูมิภาคนําไปสูความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนยายมาสูเอเชียภายใตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในชวงระยะ ๑๐ ปขางหนาจะยังคงไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยสําคัญหลายประการทั้งปญหาตอเน่ืองจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจโลกในชวงป ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒ และวิกฤติการณในกลุมประเทศยูโรโซนที่ทาใหระดับหน้ีสาธารณะในประเทศตางๆ เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลายเปนความเสี่ยงตอความย่ังยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงตอเน่ืองจากการดําเนินมาตรการขยาย
ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ซึ่งเปนความเสี่ยงใหเกิดภาวะเงินเฟอไดเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว
เต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นอกจากน้ันการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเขาสูจุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหมที่จะชวยใหประสิทธิภาพการผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญและเปนวงกวาง เชนที่เคยเกิดขึ้นในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไมมีแนวโนมการ
กอตัวที่ชัดเจน แตก็มีแนวโนมของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหมๆ ที่จะเปนโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหมๆ ซึ่งภายใตเง่ือนไขดังกลาว เศรษฐกิจโลกในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัว
กวาเฉลี่ยรอยละ ๕.๑ ในชวง ๕ ปกอนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณที่ตลาดโลกขยาย 
ตัวชา แตประเทศตางๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแขงขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ขางหนาน้ี จะทาใหขนาดของตลาด
ในประเทศขยายตัวชาลง เง่ือนไขดังกลาวเปนความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหาก
ประเทศไทยไมเรงปรับโครงสรางเพ่ือแกปญหาจุดออนและเสริมจุดแข็งใหสัมฤทธ์ิผล 

ในดานความมั่นคงของโลกก็กาลังกาวเขาสูชวงเปลี่ยนผานที่สําคัญจากการปรับดุลอํานาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผูนาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นใน
เอเชียและยุโรปน้ัน นาจะมีผลทําใหบรรยากาศดานความมั่นคงของโลกในชวงป ๒๕๖๐ – ป ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความรวมมือและความขัดแยง โดยขึ้นอยูกับปจจัยผลประโยชนแหงชาติทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเปนองคประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายของประเทศและกลุมประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วจะเปนเง่ือนไขสําคัญสําหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเชนกัน โดยเฉพาะ
อยางย่ิงเทคโนโลยีสมัยใหมที่เปนอัจฉริยะจะกระทบการดํารงชีวิตของคนและทําใหเกิดธุรกิจรูปแบบใหม 
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รวมทั้งเกิดการเช่ือมตอและการบรรจบกันของเทคโนโลยีกาวหนาอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ ซึ่งประเทศไทย
จะตองลงทุนดานทรัพยากรมนุษยและการวิจัยใหสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมได เง่ือนไขการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมก็จะเปนเกณฑมาตรฐานที่กดดันใหประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนไปสูสังคมสี
เขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใชก็จะมีสวนสําคัญ และชวยแกปญหาการลดลงของทรัพยากร
ตางๆ รวมทั้งนํ้ามัน ซึ่งแมราคาจะลดลงแตมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม จึงตองผลักดันใหมุงสูการผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะสงผลกระทบตอความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากน้ัน ยังมีขอจํากัดและความเสี่ยงสําคัญจากการเขาสูสังคมสูงวัยของโลกและภาวะ
ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกรอน ทั้งน้ีโครงสรางประชากรโลกที่เขาสูสังคมสูงวัย แมจะสงผลให
เกิดโอกาสทางธุรกิจใหมๆ แตมีความเสี่ยงใหเกิดการแยงชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันตอการใช
จายงบประมาณดานสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเปนความเสี่ยงดานการ คลังที่
สําคัญ สําหรับ ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนกอใหเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นน้ัน กดดันใหตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดํารงชีวิต การผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาใหมี
ความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความเปนเมืองเติบโตอยางตอเน่ือง 
ตามมาดวยการมีขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพ้ืนที่ และความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม ภายใตเง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกลาว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน การใชระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิมนุษยชนจะเขมขนมากขึ้น 

สําหรับสถานการณและสภาพแวดลอมภายในประเทศไทยน้ัน ผลของการพัฒนาต้ังแตอดีตถึง
ปจจุบันทําใหประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลําดับ โดยถูกจัดอยูในกลุมประเทศระดับรายไดปาน
กลางมาต้ังแตป ๒๕๓๑ และไดขยับสูงขึ้นมาอยูในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลางต้ังแตป 
๒๕๕๓ และลาสุดในป ๒๕๕๗ รายไดประชาชาติตอหัวเพ่ิมขึ้นเปน ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร สรอ. ตอปฐานการผลิต
และบริการหลากหลายขึ้น ฐานการสงออกสินคาอุตสาหกรรมใหญขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการ
สามารถแขงขันและมีสวนแบงในตลาดโลกสูงขึ้นและสรางรายไดเงินตราตางประเทศในระดับสูง อาทิ กลุมยาน
ยนต อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมอาหาร สินคาเกษตร การทองเที่ยว และบริการดาน
สุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญขึ้นสงผลใหการจางงานเพ่ิมขึ้นเปน ๓๘.๑ ลานคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ลานคน อัตราการวางงานเฉลี่ยไมถึงรอยละ ๑ ปญหาความยากจนจึงลดลงตามลําดับจากรอยละ ๒๐.๐ ในป 
๒๕๕๐ เปนรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการไดรับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเขาถึง
ทรัพยากรตางๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเปน
สากลมากขึ้น ความรวมมือระหวางประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเปนกลไกและ
ชองทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความกาวหนาไปมาก รวมทั้ง
กรอบความรวมมือที่ชวยทําใหประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานตางๆ ไปสูระดับสากลก็มีความคืบหนา
มากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณในชวงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในป ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ไดสงผล
ใหภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสรางภูมิคุมกัน ใหดีขึ้นตามแนวคิดการบริหาร
จัดการที่ดีอันไดแก การดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบไดอยางเปนระบบดี
ขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่กําหนดกรอบของความย่ังยืนทางการคลังเปนแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหวางประเทศอยูในระดับสูง มีการปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ใหมีการดําเนินการอยางเปนระบบมากขึ้น มีการสรางความเปนธรรมใหกับ
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กลุมตางๆ สามารถคุมครองผูบริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบไดดีขึ้น ชวยสรางบรรยากาศ
ของการแขงขันในตลาด และสนับสนุนใหการดาเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคลองตัวมากขึ้น 

แตประเทศไทยก็ยังมีจุดออนในเชิงโครงสรางหลายดานทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
จุดออนสําคัญของประเทศไทยไดแก โครงสรางประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลาดับ แตคุณภาพคนโดยเฉลี่ยยัง
ตํ่าและการออมไมเพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุมทักษะฝมือสูงและกลุมทักษะฝมือระดับลาง 
ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังตํ่า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมตํ่า ตองอาศัยการเพ่ิมปริมาณเปน
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสรางเศรษฐกิจมีสัดสวนภาคการคาระหวางประเทศตอขนาดของเศรษฐกิจสูง
กวาเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความออนไหวและผันผวนตามปจจัยภายนอกเปนสําคัญ ฐานการผลิต
เกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตตํ่า โดยที่การใชองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลคา
ยังมีนอย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแลวไมถูกนามาใชใหเกิด
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจและสังคมไดอยางคุมคา การพัฒนานวัตกรรมมีนอย สาหรับการดําเนินงานและการ
บริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดําเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาด
ความตอเน่ืองประสิทธิภาพตํ่า ขาดความโปรงใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปญหาคอรรัปช่ันมีเปนวง
กวาง การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรวมทั้งการบริหารจัดการนายังไมเปนระบบโครงขายที่
สมบูรณและลาชา การบังคับใชกฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยไมทันกับการ
เปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม ไมเคารพสิทธิผูอ่ืนและไมยึดผลประโยชนสวนรวมเปน
สําคัญขณะที่ความเหลื่อมลาและความแตกแยกในสังคมไทยยังเปนปญหาที่ทาทายมาก รวมทั้งปญหาในดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เผชิญกับภาวะขยะลนเมืองและสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลงในทุกดาน 

ทั้งน้ี ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สําคัญ 
ไดแก การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ในระยะเวลา ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะมี
นัยยะที่สําคัญย่ิงตอการพัฒนาประเทศ กําลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผูสูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอยาง
รวดเร็วยอมสงผลตอศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใชจายการลงทุนและการออม ตลอดจน
คาใชจายดานสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับขอ
จากัดดานทรัพยากร ทั้งดานแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะตอตนทุนการผลิตและสภาพแวดลอม
ความเปนอยูของประชาชนนอกจากน้ันปญหาความเหลื่อมลาในมิติตางๆ ก็มีนัยยะตอการสรางความสามัคคี 
สมานฉันทในสังคม ขอจํากัดตอการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย ความจําเปนในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการ
ทางสังคมและโครงสรางพ้ืนฐานที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาใหเกิด
ความเปนธรรมและลดความเหลื่อมลา และที่สําคัญเง่ือนไขจาเปนที่ตองปรับตัวคือ การแกปญหาความออนแอ
ของการบริหารราชการแผนดิน ที่ทําใหจําเปนตองเรงปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหาร
ราชการที่ดี 

โครงสรางที่เปนจุดออนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปรงใสดังกลาว 
จะสงผลใหประเทศไทยยิ่งตองเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใตสถานการณที่กระแสโลกาภิวัตน
เขมขนขึ้น เปนโลกไรพรมแดนอยางแทจริง โดยที่การเคลื่อนยายของผูคน สินคาและบริการ เงินทุน องค
ความรูเทคโนโลยี ขอมูลและขาวสารตางๆ เปนไปอยางเสรี สงผลใหการแขงขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศตางๆ เรงผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแขงขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยง
และขอจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงตอการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผูคนก็เพ่ิมขึ้น 
กฎเกณฑและกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเขมงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปลอยมลพิษ สิทธิมนุษยชน 
และกฎระเบียบทางการเงิน เปนตนเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมี
การบริหารความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
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เชิงโครงสรางเพ่ือแกจุดออนและควบคูไปกับการสรางกลไกเชิงรุกใหจุดแข็งของประเทศเปนประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนสวนใหญของประเทศ ซึ่งหากไมสามารถแกปญหาและปฏิรูปใหสัมฤทธ์ิผลไดในระยะ ๔ - ๕ ปตอ
จากน้ีไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแขงขัน รายไดเฉลี่ยของประชาชนจะไมสามารถยกระดับ
ใหดีขึ้นได คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังตํ่า และปญหาความเหลื่อมล้ําจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะรอยหรอ
เสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไมสามารถยั่งยืนไปไดในระยะยาว 

ทั้งน้ี เง่ือนไขในปจจุบันและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะสงผลตออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอยางมากโดยเฉพาะอยางย่ิงลักษณะในเชิงโครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เปนจุดแข็งและเปนจุดออนที่จะตองเผชิญและผสมผสานกับปจจัยภายนอกและกอใหเกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหลาน้ีไดน้ัน จําเปนจะตองมีการวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง
รอบดานขณะเดียวกันตองวิเคราะหศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพรอมของประเทศตอการ
เปลี่ยนแปลงเหลาน้ัน โดยที่ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปนระบบขนานใหญเพ่ือใหโครงสราง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลกยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสราง
ประโยชนสุขใหกับคนในชาติได ไมวาจะเปนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน 
และการเรียนรู ซึ่งจาเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวนในการดาเนินการรวมกันอยางเปน
เอกภาพมีการจัดลําดับความสําคัญและแบงหนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจนของผูที่เก่ียวของกับประเด็นปญหา
น้ันๆ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือกําหนด
วิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคสวนตางๆ เพ่ือใหขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปสูเปาหมายที่กําหนดไว 

ดังน้ัน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมเพ่ือแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งใหเอ้ือ
ตอการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหบรรลุซึ่งเปาหมายการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติในการที่จะให
ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุกดาน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได
อยางยั่งยืน ทั้งน้ีการวิเคราะหใหไดขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน โอกาสและขอจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของ
ประเทศ จะนําไปสูการกําหนดตําแหนงเชิงยุทธศาสตรและเปาหมายของประเทศที่ชัดเจนและไดรับการยอมรับ
รวมกันในสังคมไทยที่จะสงผลใหเกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน
การพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคลองกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเปนเอกภาพภายใตการมองภาพอนาคต
ของประเทศที่เปนภาพเดียวกัน 

อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมา ประเทศไทยมิไดมีการกําหนดวิสัยทัศนประเทศ เปาหมายและ
ยุทธศาสตรของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผนดินของฝายบริหารจึงใหความสําคัญกับนโยบาย
พรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาใหการดาเนินนโยบายขาดความตอเน่ือง 
ถือเปนการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเปนการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผนดินของประเทศไทยใหมีเปาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเปนการกําหนดใหฝายบริหารมี
ความรับผิดชอบที่จะตองขับเคลื่อนประเทศไปสูเปาหมายที่เปนที่ยอมรับรวมกันและเปนเอกภาพ ประเทศไทย
จาเปนจะตองมี “ยุทธศาสตรชาติ” ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเทศไทยตองปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอยางเปน
ระบบขนานใหญ เพ่ือใหโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศนใหมของโลก
ยืดหยุนปรับตัวไดเร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหมได และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสรางประโยชนสุขใหกับคนในชาติได จะตองมีการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายของ
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ประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศใหสอดคลองกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความทาทายตางๆ 
ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การกําหนดใหมี “ยุทธศาสตรชาติ” เพ่ือเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
พรอมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผนดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให
สามารถนาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังจะชวยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคสวนและนาพา
ประเทศไทยใหหลุดพนหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ทั้งปญหาทางเศรษฐกิจ 
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน และปญหาความขัดแยงในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผานประเทศไทยไปพรอมๆ 
กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนใหมของโลกไดซึ่งจะทําใหประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสําคัญในเวทีโลก 
สามารถดํารงรักษาความเปนชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมี
ความอยูดีมีสุขอยางถวนหนากันสาระสําคัญของยุทธศาสตรชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติกาลัง
ดําเนินการยกรางอยูในขณะน้ีน้ันจะประกอบดวยวิสัยทัศนและเปาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนตองการบรรลุ
รวมกันรวมทั้งนโยบายแหงชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเปนแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองคกรและคนไทย
ทุกคนตองมุงดําเนินการไปพรอมกันอยางประสานสอดคลอง เพ่ือใหบรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนตองการ คือ
ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแหงชาติ อันไดแก การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองตางประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ทั้งน้ีวิสัยทัศน
ดังกลาวจะตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแกการมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขต
อํานาจรัฐ การดํารงอยูอยางมั่นคง ย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรม
และความอยูดีมีสุขของประชาชน ความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน ดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ดอยกวา 
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๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่พึงประสงคน้ัน จําเปน

จะตองมีการวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคสวนใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเน่ืองและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มี
รายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปน
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากน้ีไป จะประกอบดวย ๖ 
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ    
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังน้ี 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเช่ือมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีตอประเทศไทย กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑ ) การเสริมสรางความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัด
คอรรัปช่ัน สรางความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวด่ิงสูแนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางย่ังยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งน้ีภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สรางความเช่ือมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการ
ยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและย่ังยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรย่ังยืนที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปน
เลิศและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ 
เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
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(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ
นานาประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องคกรระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให

เปนรากฐานที่แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัว
ที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ 
ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบัน

ครอบครัวในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความมั่นคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือ
เรงอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงดานนา รวมทั้งมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนํ้า เนนการปรับ

ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให

หนวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความสําคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม 

(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากน้ี
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งน้ี รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร
ชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือที่สวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง
และบูรณาการ 

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวที่ชัดเจน มีการกําหนด

เปาหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเปนที่เขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถ
ถายทอดเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงาน
ปฏิบัติได และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมายดานการจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติอยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมี
ความตอเน่ือง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ 
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๒ .๕ .๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคลองต้ังแตระดับการจัดทา
ยุทธศาสตร การนําไปสูการปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ 
สามารถกําหนดแผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

เน่ืองดวยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  จะตอง
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะตอง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งน้ี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที ่๑๒  เอาไวแลว 

ดังน้ัน  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ของเทศบาลตําบลบาน
เหลื่อม   มีความสอดคลองกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงไดนํา
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดังกลาวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปให
เหมาะสมกับสภาวการณของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มี
รายละเอียดดังน้ี  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผู สู งอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่ รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ ด านต างๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังน้ี  

(๑) การนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ดานเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-
๒๕๔๑) จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ใน
ป ๒๕๕๗ มาอยูที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป ซึ่งทาให
ประเทศไทยไดขยับฐานะขึ้นมาเปนประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แตใน
ระยะ ๘ ปที่ผานมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงรอยละ 
๓.๒ ชะลอจากรอยละ ๕.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งตํ่ากวาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและตํ่ากวา
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ระดับที่จะทําใหประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายไดปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สําคัญ
ประการหน่ึงมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอยางตอเน่ือง ดังจะเห็นไดจาก สัดสวนการลงทุนรวมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากรอยละ ๔๑.๓ ในชวงป ๒๕๓๔ – 
๒๕๓๙ เปนรอยละ ๒๕.๕ ในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะ
พบวาอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในชวงป ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยูที่ประมาณรอยละ ๔.๙ 
ตํ่ากวาสิงคโปรและมาเลเซียซึ่งมี 
ระดับการพัฒนาที่สูงกวาไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง แตความสามารถใน
การแขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและ
บริการมากขึ้น (สัดสวนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในป ๒๕๕๓ ที่ระดับรอยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ 
๖๔.๗ เปนรอยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในป ๒๕๕๗ ตามลาดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมไดมีการสั่งสมองค
ความรูและเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง ทาใหมีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใตการบริหารจัดการของ
เงินทุนตางชาติมาเปนอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น
ภายใตเครือขายของบริษัทแมในตางชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดสวนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเปน
ประเทศรายไดปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกวา ทําใหผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผานมายังเพ่ิมในระดับที่นาพอใจ
แตการชะลอตัวของกําลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของกําลังแรงงานเปนไปอยางลาชา ประกอบ
กับผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงทาใหความสามารถ
ในการแขงขันระหวางประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะทอนมาที่ปริมาณการสงออกรวมขยายตัวชาลงจากรอย
ละ ๙.๗ ตอปในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๑ ในชวง ๓ ปของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับตํ่าทําใหขาด
พลังในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตอง
อาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เปนของตนเองมากขึ้น แมวาการขยายตัวของผลิตภาพ
การผลิตรวมในชวงกอนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยูในระดับที่นาพอใจก็ตาม แตมีแนวโนมลดลงในระยะ ๘ 
ป ที่ผานมา และยังมีความลาชาเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในชวงเวลาเดียวกันและสามารถ
ยกระดับการพัฒนาประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงในชวงกอนหนา ทั้งน้ีการขยายตัวของผลิตภาพการ
ผลิตรวม ลดลงจากรอยละ ๓.๓๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เปนรอยละ ๒.๐๕ ในชวงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทาใหประเทศไทยจาเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตเพ่ิมการลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิต
ของปจจัยแรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการ
แกไขปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการ
บริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต แมวาเศรษฐกิจไทยจะประสบปญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสอง
ครั้งในป ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แตการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังทาใหเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจไทยอยูในเกณฑที่แข็งแกรง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกลเคียง
กันอยางไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออานวยตอการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมาอยางตอเน่ืองเริ่มมีสัญญาณที่จะเปนขอจากัดตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากขึ้น 
โดยเฉพาะหน้ีสาธารณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเฉลี่ยรอยละ ๓๗.๙ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ เปนรอยละ ๔๒.๒ 
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ในชวง ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีใหเห็นวาแมจะอยูภายใตกรอบวินัยทางการคลังแตมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นจากผลของการดําเนินมาตรการกระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผานมาและจะเปนขอจากัดตอการ
ใชมาตรการทางการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะ
ตอไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไมมากนัก เน่ืองจาก
ตางประเทศมีพลังการขับเคลื่อนมากกวาไทย และประเทศไทยอยูในสถานการณการแขงขันที่อยูตรงกลาง
ระหวางประเทศที่มีความไดเปรียบดานตนทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความกาวหนาและ
ความสามารถในการแขงขันทางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค โดยในป พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World 
Economic Forum) ไดจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยเปนอันดับที่ ๓๑ จาก ๑๔๔ 
ประเทศ และในป พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD (International Institute for Management Development) ไดจัด
อันดับไวที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนา ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเขาไปประกอบ
ธุรกิจประจาป ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดําเนินการโดยธนาคารโลกน้ันประเทศไทย
ไดรับการจัดใหอยูในอันดับที่ ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศทั่วโลก  

๒.๑.๖ สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
ไดรับการยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เช่ือมโยงใหเกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมประเทศที่มี
รายไดสูง โดยในป ๒๕๕๗ อันดับความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรอยูที่ ๔๗ และดาน
เทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลําดับใน
ป ๒๕๕๑ และตลอดชวงระยะเวลา ๑๔ ปที่ผานมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) คาเฉลี่ยการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
ตอ GDP ยังคงอยูในระดับรอยละ ๐.๑๗ ตอ GDP โดยในป ๒๕๕๖ (ขอมูลลาสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนดาน
การวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๐.๔๘ ตอ GDP โดยเปนการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณ
รอยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณรอยละ ๔๗ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลว เชน เกาหลีใต ญี่ปุน 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีคาใชจายเพ่ือการวิจัยและพัฒนาอยูที่รอยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ 
ตอ GDP ในป ๒๕๕๕ ตามลําดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไมเพียงพอตอการ
สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับกาวหนา โดยในป ๒๕๕๖ บุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนามีจานวน ๑๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลว 
สวนใหญจะอยูที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณดานโครงสรางพื้นฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวย
รูปแบบการขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางนาและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการนาประปายัง
กระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงนาดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไม
ทั่วถึงกระจุกตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง ประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศมีแนวโนมลดลง
เล็กนอยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงดานความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากน้ัน การสงเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมดานพลังงานและ ICT อยูในระดับตํ่าและมีขอจากัด ยัง
ไมสามารถพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมนอกจากน้ี ดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญา การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การรักษาความปลอดภัย และขอจากัดตอการทา
ธุรกิจใหมและการประกอบกิจการในตางประเทศ ตลอดจนบุคลากรดานโลจิสติกสยังขาดความรูและทักษะ



46 

 

เฉพาะดานที่ตรงตอความตองการของอุตสาหกรรม เชน ความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรูใน
การดําเนินธุรกิจตางประเทศ เปนตน 

 
๒.๒ ดานสังคม 

๒.๒.๑ โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาทั้งใน
เชงิปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย เน่ืองจากปจจัยหลักๆ ไดแก 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอยางรวดเร็ว มีพัฒนาการไมสมวัย
และการต้ังครรภในกลุมวัยรุนที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุรวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในชวงป 
๒๕๐๗-๒๕๐๘ เปน ๑.๖๒ คน ในชวงป ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดวาในป ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโนมลดลง และแรงงานกวารอยละ ๓๐ เปนประชากร
กลุมเจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นชา ซึ่งจะเปนขอจากัดตอการพัฒนาใน
ระยะตอไป กําลังแรงงานของไทยมีจานวน ๓๘.๙ ลานคนในชวงป ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงรอยละ ๐.๑ 
ในป ๒๕๕๖ และรอยละ ๐.๒ ในป ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นรอยละ ๒.๒ ตอปในชวง ๑๐ ป
ที่ผานมา (ป ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แตยังตํ่ากวาประเทศเพ่ือนบาน เชน มาเลเซีย ๑ เทาตัว และสิงคโปร ๕ เทาตัว 
และกําลังแรงงานกวารอยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมตนและตํ่ากวา นอกจากน้ี กําลังแรงงานกลุมเจเนอ
เรช่ันวาย ซึ่งมีจํานวนรอยละ ๒๗ ของประชากรในป ๒๕๕๓ มีลักษณะความเปนปจเจกสูง ไมใหความสําคัญ
กับการมีครอบครัว สงผลตอรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุรวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุมผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สะทอนถึงภาระ
คาใชจายดานสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผูสูงอายุจานวนมากยังมีรายไดไมเพียงพอในการยังชีพ ผูสูงอายุ
มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก ๑๐.๓ ลานคน (รอยละ ๑๖.๒) ในป ๒๕๕๘ เปน ๒๐.๕ ลานคน (รอยละ ๓๒.๑) ในป 
๒๕๘๓ การเพ่ิมขึ้นของผูสูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะสงผลตอภาระคาใชจายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม
ผูสูงอายุมีสวนรวมในกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น แตมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย เน่ืองจากมีการออมนอย และ
แหลงรายไดหลักรอยละ ๗๘.๕ ของรายไดทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลากหลายรูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุที่ลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในป 
๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในป ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุน และครัวเรือนแหวงกลางมีการขยายตัว
มากที่สุดในชวงป ๒๕๔๓-๒๕๕๖ สงผลใหความสัมพันธทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทําใหครอบครัว
เสี่ยงตอการลมสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพทั้งดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม 
โดยคนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ป ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ป เพศหญิง 
๗๘.๒ ป แตเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เน่ืองจากโรคไมติดตอและอุบัติเหตุ อยางไรก็ตาม 
คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น จานวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ป 
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยชวงป ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ป ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยูในระดับ
ตํ่า สะทอนไดจากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในป ๒๕๕๖ มีคาเฉลี่ยตํ่า
กวารอยละ ๕๐ นอกจากน้ี คนไทยสวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจ
ตางๆ พบวาปญหาสําคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชัน โดยเห็นวาตองสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเรงดวน 
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๒.๒.๔ สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการ
กระจายรายได สัดสวนคนจนลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ ๔๒ ในป ๒๕๔๓ เหลือรอยละ ๑๐.๙ ในป ๒๕๕๖ 
แตความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมลาดานรายได
มีแนวโนมดีขึ้นเล็กนอย คาสัมประสิทธ์ิความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงจาก ๐.๔๘๔ ใน
ป ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในป ๒๕๕๖ อยางไรก็ตามความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุม
คนจนที่สุดแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ โดยกลุมคนรวยที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดสูงถึงรอยละ 
๓๖.๘ ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุดรอยละ ๑๐ ถือครองรายไดเพียงรอยละ ๑.๑ สาเหตุพ้ืนฐานที่
สําคัญจากโครงสรางเศรษฐกิจที่ไมสมดุล สงผลใหการกระจายประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ใน
สังคมไมทั่วถึง* ประชากรที่เกิดชวงป ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมลาระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย อัน
เน่ืองมาจาก 

(๑) ความเหลื่อมลาดานสินทรัพยทั้งดานการเงินและการถือครองที่ดินยังคง
กระจุกตัวอยูในกลุมคนเพียงสวนนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงการถือครองที่ดินโดยกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ 
มีการถือครองที่ดินมากที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวากลุมผูถือครองที่ดินรอยละ ๒๐ ที่มีการถือครอง
ที่ดินนอยที่สุด ๓๒๕.๗ เทา เน่ืองจากปญหากรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ที่ดินวางเปลาของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเขาไมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเขาถึง
การศึกษาในระดับปริญญาตรียังมีความแตกตางกันตามฐานะของกลุมประชากร ระหวางเขตเมือง-ชนบท
และระหวางภูมิภาค มีปจจัยหลักมาจากปญหาเรื่องคาครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุมประชากร
รอยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดีที่สุด มีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกวากลุมประชากรรอย
ละ ๑๐ ที่มีฐานะความเปนอยูดอยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เทา นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกวานักศึกษาใน
เขตชนบทประมาณ ๒.๒ เทา 

(๓) คุณภาพการใหบริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมลากันระหวางภูมิภาค 
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทยและสาธารณสุข อาท ิจากการสํารวจทรัพยากรสาธารณสุขในป 
๒๕๕๖ พบวา อัตราสวนแพทยตอประชากรระหวางกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตางกันถึง ๓.๖ 
เทา 

(๔) ความเหลื่อมล้ําการเขาถึงการคุมครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระ
เขาถึงการคุมครองมากขึ้น จากการเขาถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ลานคน ในป 
๒๕๕๕ เปน ๒.๔๗๑ ลานคน ในป ๒๕๕๗ ทําใหแรงงานในระบบมีสัดสวนเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๔๒.๔ ในป 
๒๕๕๗ อยางไรก็ตาม แรงงานในระบบไดรับคาจางเฉลี่ยสูงกวาแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เทา ในป 
๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ําดานกระบวนการยุติธรรม เน่ืองจากประชาชนไมเขาใจ
กฎหมาย เขาไมถึงกระบวนการยุติธรรม และหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการ
ทํางาน นอกจากน้ี ผูมีรายไดนอยมักไมไดรับความเปนธรรม ไมสามารถตอสูคดีจากการที่ไมสามารถรับภาระ
คาใชจายในกระบวนการยุติธรรมและตองใชระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกวารอยละ ๙๙.๙ ไดรับ
ความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยูภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนารอยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคม
รอยละ  ๑๖.๗ และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจรอยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดมั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในป ๒๕๕๘ ผูสูงอายุไดรับ
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การสงเคราะหเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปนแบบขั้นบันไดตามชวงอายุ ๘.๓ ลานคน จากผูสูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ 
ลานคน สวนผูพิการไดรับเบ้ียยังชีพเพ่ิมขึ้นเปน ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผูพิการรอยละ ๘๙.๕ และรัฐใหเงิน
อุดหนุนแกเด็กดอยโอกาสที่อยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอยางไรก็ตาม สวัสดิการดานที่อยูอาศัยยังไมครอบคุลมกลุมผูมีรายไดนอยและผูยากไร 
แมวารัฐจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัยภายใตโครงการตางๆ แตปจจุบันกลุมผูมีรายไดนอยและรายไดปานกลางยัง
ไมมีกรรมสิทธ์ิในที่อยูอาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อยางไรก็ตาม รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู
อาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูที่มีรายไดนอยและผูยากไร 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็น
แกตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติที่กอใหเกิดการนาเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับ
วัฒนธรรมทองถิ่น 

๒.๒.๘ ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบ
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และ
บูรณาการเปนแผนตําบลเพ่ือเช่ือมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนทั้งในดานองคความรู และงบประมาณในกิจกรรมที่ เกิน
ความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุมทากิจกรรมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและเช่ือมโยงเปน
เครือขายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แหงในป ๒๕๕๕ เปน ๑๕๒,๓๗๗ แหง ในป ๒๕๕๖ สวนใหญเปนกลุมธุรกิจ
ชุมชนและอาชีพ รอยละ ๓๒.๕๑ ขององคกรทั้งหมด และองคกรการเงิน รอยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม 
ในชวงระยะเวลากวา ๑๐ ปที่ผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรง
และทางออม 

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความ

เสื่อมโทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ปาไมลดลง เน่ืองจากจานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น ทาใหความตองการ

ใชที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยูอาศัย และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย พ้ืนที่
ปาไมจึงถูกบุกรุกทาลายมากขึ้น โดยพ้ืนที่ปาไมลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ลานไร หรือรอยละ ๕๓.๓๓ ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในป ๒๕๐๔ เปน ๑๐๒ ลานไร หรือคิดเปนรอยละ ๓๑.๖ ในป ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทาใหความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม
ทรัพยากรดินและที่ดินมีปญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใชประโยชนที่ไมถูกตองตามหลักวิชาการ ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะลางพังทลายของดิน นอกจากน้ี ยังมีปญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีขอ
จากัดในการนาไปใชประโยชน การใชทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไมมีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการ
ของหนวยงานที่เก่ียวของ การบริหารจัดการที่ดินมีปญหาความไมเปนธรรมและการกระจายสิทธิการถือครอง
ที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกําลังตกอยูภายใตภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบ
นิเวศปาไมอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน 

(๓) ปาชายเลนและระบบนิเวศชายฝงถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช
ประโยชนอ่ืนๆ จานวนมาก เชน การเพาะเลี้ยงชายฝง โดยเฉพาะการทานากุง การขยายตัวของเมืองและ
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อุตสาหกรรม ทาใหพ้ืนที่ปาชายเลนลดลงจากป ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ปาชายเลนกวา ๒.๓ ลานไร เหลือเพียง ๑.๕ 
ลานไร ในป ๒๕๕๒ คิดเปนการลดลงรอยละ ๓๔.๘ ทาใหรัฐเร่ิมมีนโยบายปกปองปาชายเลนอยางจริงจัง โดย
ไมอนุญาตการตอสัมปทานบัตรทั้งหมดต้ังแตป ๒๕๓๔ และหามการใชประโยชนอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในระหวาง
ป ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบวา ปาชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในป ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ลาน
ตัน ลดลงจากป ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ลานตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตวนาชายฝงของประเทศไทย
ยังคงขยายตัวอยางตอเน่ืองจากปริมาณความตองการสัตวนาที่เพ่ิมมากขึ้น 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ แตประสิทธิภาพ
การใชพลังงานดีขึ้น ความตองการใชพลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปที่ผานมาแตการผลิตพลังงาน
เชิงพาณิชยเพ่ือการบริโภคภายในประเทศไมเพียงพอกับความตองการ ทาใหตองนาเขาจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในป ๒๕๕๕ ตองนาเขาเพ่ิมขึ้นรอยละ ๖ อยูที่ระดับ ๑.๐๘ ลานบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน คิดเปน
รอยละ ๕๔ ของความตองการใชในป ๒๕๕๕ และคิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยนามันดิบมีการนาเขาสูง
ที่สุดคิดเปนรอยละ ๗๖ ของการนาเขาพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใชพลังงานเชิงพาณิชยขั้นตนในป ๒๕๕๕ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ ๖.๘ อยูที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบารเรลเทียบเทานามันดิบตอวัน ทั้งน้ี ประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ของประเทศไทยมีแนวโนมดีขึ้น โดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของการใชพลังงานตํ่ากวาอัตราขยายตัวของ 
GDP โดยในป ๒๕๕๕ การเพ่ิมขึ้นของ GDP รอยละ ๑ ขณะที่มีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ํายังมีสวนที่ไมสามารถจัดสรรไดตามความตองการ ประเทศไทย
ประกอบดวย ๒๕ ลุมนํ้าหลัก นํ้าทําตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ลานลูกบาศกเมตร ขณะที่การ
พัฒนาแหลงเก็บกักนาในประเทศมีความจุคิดเปนรอยละ ๒๘ ของปริมาณนาทาธรรมชาติ มีแองนาบาดาล
ทั้งหมด ๒๗ แองนํ้าบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในช้ันนาบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ลานลานลูกบาศกเมตร มี
ศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใชได โดยไมกระทบตอปริมาณนาบาดาลที่มีอยูไดรวมปละ ๖๘,๒๐๐ ลานลูกบาศก
เมตรอยางไรก็ตาม การพัฒนานาบาดาลขึ้นมาใช มีขอจากัดในเรื่องขงความคุมทุน เน่ืองจากมีคาใชจายในการ
สูบนํ้า และการดําเนินการสํารวจสูง ขณะที่ภาพรวมความตองการใชนาในประเทศ ในป ๒๕๕๗ มีจํานวน
ประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ลานลูกบาศกเมตร โดยที่ศักยภาพของการเขาถึงแหลงนาของภาคสวนตางๆ มีจํานวน 
๑๐๒,๑๔๐ ลานลูกบาศกเมตร และยังไมสามารถจัดสรรนาตามความตองการไดอีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ลาน
ลูกบาศกเมตร 

๒.๓.๒ ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปญหาขยะมูลฝอยยังไมไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิภาพ แนวโนมอัตรา

การเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยตอคนตอวันเพ่ิมสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในป ๒๕๕๓ เปน ๑.๑๑ กิโลกรัม/
คน/วัน ในป ๒๕๕๗ สถานที่กําจัดขยะแบบถูกตองตามหลักวิชาการมีเพียงรอยละ ๑๙ และมีการนํามูลฝอย
กลับไปใชประโยชนเพียงรอยละ ๑๘ ทําใหมีปริมาณขยะสะสมตกคางเพ่ิมสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ลานตัน ในป ๒๕๕๖ 
ของเสียอันตราย ในป ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ลานตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ 
ตอป เน่ืองจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว สงผลใหในอนาคตอาจตองประสบ
ปญหาการกําจัดซากของเสียเหลาน้ี หากภาครัฐไมมีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอยางครบ
วงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการไดประมาณรอยละ ๗๐ โดย
ภาคอุตสาหกรรมมีการนาของเสียอันตรายกลับมาใชประโยชนใหมมากขึ้น แตยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพ้ืนที่อยางตอเน่ือง เน่ืองจากตนทุนในการกําจัดสูง 
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(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแหง แตมีแนวโนมดีขึ้น ในป ๒๕๕๗ 
พบสารมลพิษทางอากาศเกินคามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และที่เปนปญหาสําคัญไดแกฝุนละออง 
กาซโอโซน และสารอินทรียระเหยงาย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปญหาสารอินทรียระเหยงาย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เชน กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม ขอนแกน พบสาร
เบนซินเกินคามาตรฐาน แตสวนใหญมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งไดรับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานนา
มันเช้ือเพลิงเมื่อตนป ๒๕๕๗ ทั้งน้ี ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปญหาฝุนละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง 
สวนหน่ึงเปนผลการปรับปรุงมาตรฐานนามันเช้ือเพลิงจาก EURO ๓ เปน EURO ๔ ต้ังแตป ๒๕๕๕ และการ
ปรับปรุงระบบขนสงสาธารณะและทางจักรยาน การเขมงวดกับการตรวจจับรถควันดํา อยางไรก็ตาม ปญหา
มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนตจานวนมากสําหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน พบวาสถานการณดีขึ้นเปนลาดับ โดยความรวมมือและการทํางานระหวางภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ําที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลง สถานการณคุณภาพนํ้าในชวง ๑๐ 
ปที่ผานมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง โดยแหลงนาที่อยูในเกณฑดีมีแนวโนมลดลงสวน
แหลงนาที่อยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น สาเหตุสําคัญมาจากการชะหนาดินที่มีปุยตกคาง
จากการเกษตรและการปศุสัตว และการระบายนาเสียจากชุมชน ระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน มีจํานวนไม
เพียงพอตอการบําบัดนํ้าเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปจจุบัน มีปริมาณนา
เสียจากชุมชน ๑๐.๓ ลานลูกบาศกเมตรตอวัน ขณะที่ระบบบาบัดนาเสียรองรับนาเสียที่เกิดขึ้นไดเพียงรอยละ 
๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แตอัตราการเติบโตลดลงปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ตามปริมาณความตองการใช
พลังงานที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแหงชาติฉบับที่ ๒ การจัดทาบัญชี
กาซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุวาประเทศไทยมีการปลอยกาซเรือนกระจก ในป ๒๕๓๓ ปริมาณ 
๒๒๙.๐๘ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา และเพ่ิมเปน ๒๖๕.๙ ลานตันคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ใน
ป ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ ๓.๓ ตอป อยางไรก็ตาม อัตราการ
เติบโตลดลงในชวง ๕ ปที่ผานมา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากมาตรการการลดกาซเรือนกระจกตางๆ ที่มีการดําเนินงาน
เพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บกาซเรือนกระจกในภาคปาไมและการใชประโยชนที่ดินมี
แนวโนมเพ่ิมมากขึ้นรอยละ ๑.๑ จึงสงผลใหภาคดังกลาวเปนภาคที่มีความสําคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับ
และชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดิน
ถลม สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหมื่นลานบาท อันเปนผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางย่ิงอุทกภัยมีแนวโนมและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิตของคนไทยเปนประจาทุกปในมิติของจานวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบวาภัย
แลงเปนภัยธรรมชาติที่สงผลกระทบตอประชากรเปนจานวนมากกวาภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่นํ้าทวมเปนภัย
ธรรมชาติที่สงผลใหประเทศไทยถูกจัดอยูในลาดับประเทศที่มีความเสี่ยงตนๆ ของโลก 
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ดานธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอยางเรงดวนจากการ
ประเมินผานดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ช้ีวา สังคมไทยในภาพรวมมีความอยูเย็นเปนสุข
รวมกันอยูในระดับปานกลางในป ๒๕๕๖ แตองคประกอบดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยูในระดับ
ที่ตองเรงแกไข สถานการณดังกลาว ถือเปนความจาเปนของประเทศไทยที่จะตองใหความสําคัญกับเรื่อง    
ธรรมาภิบาลอยางเรงดวน เน่ืองจากสถานการณวิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลัก
ธรรมาภิบาล ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 
๒๕๕๒ มีอยางนอย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปรงใส (๔) หลักความ
มีสวนรวม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุมคา ขณะน้ี ไดมีการสะสมตัวและลุกลามสูทุกภาคสวน 
ไดแก ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับทองถิ่นที่มีการซื้อสิทธ์ิ ขายเสียง มีการทุจริตเพ่ือใหไดรับการ
เลือกต้ัง มีผลประโยชนสวนตนทับซอนกับผลประโยชนรัฐหนวยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไมเปน  
ธรรมาภิบาล มีการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หาผลประโยชนใหตนเองและพวกพอง ภาคธุรกิจบางสวนมีการ
รวมมือกับนักการเมืองและขาราชการ กระทาการทุจริตเพ่ือใหไดงานจากภาครัฐ ปดงานอยางรวดเร็ว ผูกขาด
ทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบตอผูบริโภค ภาคประชาชนมีแนวโนมยอมรับการทุจริตตางๆ ที่
ตนเองไดรับประโยชนมากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางสวนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปญหา
การบริหารจัดการทรัพยสินของสวนรวม ขาดความโปรงใส ปลอยใหคนบางกลุมใชศาสนาเปนเครื่องมือ
แสวงหาประโยชน สื่อมวลชนหลายสํานักวางตัวไมเปนกลาง ไมแสดงบทบาทในการตอตานการทุจริตหรือ
ปกปดขอเท็จจริง รับผลประโยชนจากกลุมนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไมสามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแตป ๒๕๔๔ โดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ไดสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางตอเน่ือง พบวา บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมี
คะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๒% ในป ๒๕๕๗ ถือวาอยูในระดับดีเมื่อเทียบกับป ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๕๒% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับป ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ ๗๗% แสดงใหเห็นวา บริษัทจดทะเบียน
ไทย ใหความสําคัญในการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอยางย่ังยืนและสรางความ
เช่ือมั่นแกผูลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศสูการยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินแบงออกเปน ๓ สวนไดแก 
บริหารราชการสวนกลาง บริหารราชการสวนภูมิภาค และบริหารราชการสวนทองถิ่นที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจที่สวนกลางไดมอบอํานาจระดับหน่ึงใหประชาชนในทองถิ่นไปดําเนินการปกครองตนเองอยางอิสระโดย
ที่ไมขัดตอกฎหมายของประเทศ ทั้งสามสวนน้ีอยูในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนาที่
รับผิดชอบบริหารราชการแผนดิน รวมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือใหขาราชการนาไปปฏิบัติ ทั้งน้ีการปฏิรูป
ระบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนในโครงสรางของหนวยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกําหนดสวนราชการไวเปน ๒๐ กระทรวง และสวนราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
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(๒) การกระจายอํานาจเกิดผลสําเร็จหลายดานแตยังมีปญหาที่ตองแกไขการ
กระจายอํานาจใหแก อปท. ในระยะที่ผานมาไดดําเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนปฏิบัติ
การกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ นอกจากน้ัน มี
การใชงบประมาณเปนตัวกระตุนใหเกิดการถายโอนภารกิจ หนาที่และเพ่ิมรายไดในการดําเนินงานของ อปท. 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดสวนของรายไดของทองถิ่นตอรายไดรัฐบาลคิดเปนรอยละ ๑๓.๓๑ 
เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ ๒๕.๑๗ ในปงบประมาณ ๒๕๕๐ และรอยละ ๒๘.๒๑ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการ
ถายโอนภารกิจไปแลวตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. ฉบับที่ ๑ จํานวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะตองถายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ 
จํานวน ๗๕ งาน/กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถายโอนบุคลากรจากสวนกลางใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น จํานวน ๙.๘๕๐ คน แบงเปนขาราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ขาราชการ
กระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจําอยูที่สถานีอนามัย จํานวน ๗๙ คน และลูกจางประจํา ๓,๐๙๘ คน อยางไรก็
ตามยังมีปญหาที่ตองการการแกไข เชน การทับซอนของอํานาจหนาที่และเขตพ้ืนที่ระหวางองคการบริหารสวน
จังหวัดและเทศบาลหรืองคการบริหารสวนตําบล ทาใหการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนยังขาดความ
สมดุล ปญหาการซื้อเสียง ทาใหการเลือกต้ังระดับทองถิ่นขาดความชอบธรรม และปญหาการขาดแคลนรายได
ของ อปท. ซึ่งรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดสวนเพียงรอยละ ๙.๙๐ ของรายไดรัฐบาลใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพ่ิมเปนรอยละ ๑๐.๖๕ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทองถิ่นจําเปนตอง
พ่ึงพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คิดเปนรอยละ ๓๘.๕๒ และรอยละ ๓๙.๔๖ ตามลําดับ สงผลให อปท. ในพ้ืนที่ที่
มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแนน เชน การเปนแหลงที่ต้ังของอุตสาหกรรม การคา การบริการ การเปนพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของ
เมืองและการเพ่ิมขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานตางดาวไดอยางมีขอบเขตจํากัด 

๒.๔.๓ ดานการทุจริตคอรรัปชั่น 
ไทยกําลังประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยาง

มาก พัฒนาการของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจาง 
รับสินบน ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได เน่ืองจากมีความซับซอนไมมากเทากับการทุจริต
คอรรัปช่ันในปจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอรรัปช่ันขนาดใหญที่สูงเปนแสนลานบาท 
อันเน่ืองจากการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนซึ่งเปนรูปแบบใหมที่เกิดมากขึ้นในชวงที่รัฐเขามามี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชนจากธุรกิจในโลกสมัยใหม มีความซับซอนเพ่ิมขึ้นและใน
ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอนเปนอยางมาก ไมวาจะเปน
องคกรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการตางๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเก่ียวกับการทุจริตและการ
ตรวจสอบจากองคกรตางๆ ยังไมสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาเหลาน้ีได ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ
คอรรัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ 
พบวาประเทศไทยได ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยูอันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด 
๑๗๕ ประเทศทั่วโลก จะเห็นไดวาประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กนอยเทียบกับป ๒๕๕๖ ที่ได ๓๕ คะแนน อยู
อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียน พบวา ประเทศไทยมีคะแนนเทากับประเทศฟลิปปนส 
สวนประเทศสิงคโปรสูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอรรัปชันนอย) 
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๓ บริบทการเปลีย่นแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 
๓.๑ บริบทภายใน 

๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใตสมมติฐาน (๑) แนวโนมการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยรอยละ ๓.๘ 

ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และรอยละ ๔.๒ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๔ (๓) ราคานามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
เฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร สรอ. ตอบารเรลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัว
รอยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวตอเน่ืองเฉลี่ยรอยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ และ 
(๖) กําลังแรงงานลดลงเฉลี่ยรอยละ ๐.๒ และรอยละ ๐.๗ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลําดับ
ภายใตสมมุติฐานเหลาน้ี เศรษฐกิจไทยในชวง ๑๐ ปขางหนามีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๓.๓–๔.๓ 
โดยมีคากลางของการประมาณการรอยละ ๓.๘ ซึ่งทําใหเศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเปนประเทศ 
รายไดสูงในชวงป ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกลาวทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูภายใตกับดัก
ประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น เมื่อคํานึงถึงเง่ือนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของ
กําลังแรงงานที่จะหดตัวเรงขึ้นเปนเฉลี่ยรอยละ ๑.๐ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเปนปจจัยถวงตอ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถดานการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเปนสิ่งจา
เปนในการยกระดับฐานะประเทศเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดสวนของ
ประชากรผูสูงอายุ (๓) จานวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในป ๒๕๗๐ ซึ่งสงผลใหอุปสงคและการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองความตองการในประเทศขยายตัวชาลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศตางๆ ที่การปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุชากวาไทย (๕) ภาระการใชจายเพ่ือดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นทาให
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีขอจากัดมากขึ้น (๖) 
เกณฑรายไดขั้นตํ่าสําหรับการเปนประเทศรายไดขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร 
สรอ. ตอคนตอปตามการเพ่ิมขึ้นของรายไดและมาตรฐานการครองชีพของประเทศสําคัญๆ เง่ือนไขดังกลาวทา
ใหประเทศไทยมีความสุมเสี่ยงที่จะไมสามารถหารายไดที่เพียงพอในการที่จะทาใหคนไทยไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักด์ิศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเขาสูสังคมผูสูงอายุของประเทศไทยสงผลใหอัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย

แรงงานตองแบกรับการดูแลผูสูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบก
รับผูสูงอายุ ๑ คน และคาดการณวาในป ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผูสูงอายุ ๑ 
คน การขาดแคลนกําลังแรงงานทาใหตองนาเขาแรงงานไรทักษะจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งสงผลกระทบตอ
ตลาดแรงงานไทยในดานการยกระดับรายไดและทักษะฝมือแรงงานจะชาลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้น
ชา ปญหาการคามนุษย และการขาดการคุมครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จาเปน ซึ่งจะเปนปญหาตอเน่ืองที่สงผล
ตอคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม 
อยางไรก็ตาม นับเปนโอกาสในการพัฒนาสินคาและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุมผูสูงอายุที่เพ่ิมขึ้น
เปนตัวเลขเบ้ืองตน สศช. จะคํานวณใหมอีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานขอมูลในแบบจําลองเสร็จสมบูรณเกณฑ
ขั้นตํ่าในป ๒๕๔๖ ซึ่งอยูที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ํา 
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ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ําดานรายได โอกาส
การเขาถึงบริการภาครัฐและการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสูความขัดแยงในสังคม และเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายไดและ
ผลประโยชนของการพัฒนาไปยังกลุมคนตางๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไมทั่วถึงเปนธรรม
ผลประโยชนสวนใหญตกอยูในกลุมที่มีโอกาสและรายไดสูง ทาใหสัดสวนรายไดระหวางกลุมคนรวยรอยละ ๑๐ 
ของประชากรกับกลุมคนจนรอยละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกตางกันถึง ๓๔.๙ เทา ในป ๒๕๕๖ 
นอกจากน้ีความเหลื่อมลายังสงผลใหเกิดปญหาตางๆ อาทิ ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ัน คนยากจนขาดโอกาส
การเขาถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม การแยงชิงทรัพยากร การรับรูขอมูล
ขาวสาร 
ปญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเปนเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเปนการกระจายความเจริญสูพ้ืนที่ น้ันๆ จึงจําเปนที่จะตองมีการลงทุน
โครงสรางพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใชประโยชนของทรัพยากร
ทองถิ่นทั้งปจจัยการผลิตและแรงงานไปสูภาคการคา บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหา
เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลตอการลดลงและความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรทองถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสาหกรรม ทั้งน้ี การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมทองถิ่น อยางไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ตองการคนในเมืองที่มากขึ้น จะสงผลใหเกิดการประหยัดจากขนาด การขนสงมีตนทุนตํ่าลง และการลงทุนใน
ระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุมคามากขึ้น นอกจากน้ี ความตองการแรงงานที่มากขึ้นจะมีสวนเอ้ือหรือทาให
จําเปนตองมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความตองการของสถานประกอบการที่มีจํานวน
มาก 
 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบดานการ

บริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือตอการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ รางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีมาตราสําคัญๆ ที่จะชวยสนับสนุนใหการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
อาทิ มาตรา ๖๙ หนวยงานของรัฐ องคการเอกชน หรือองคกรใดที่ดําเนินกิจกรรมโดยใชเงินแผนดิน มีหนาที่
ตองเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการดังกลาวตอสาธารณะ เพ่ือใหพลเมืองไดติดตามและตรวจสอบมาตรา 
๘๒ รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ และตองจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน 
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสรางโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรมอยาง
ย่ังยืน กระจายอํานาจและจัดภารกิจ อํานาจหนาที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งมีกลไกปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐตองดําเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความย่ังยืนทางการคลัง และการใชจายเงินแผนดิน อยาง
คุมคา จัดใหมีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเปนธรรม มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประชาชน และสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมใหความสําคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทาง
สังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หนวยงานวิจัยตางๆ นาเสนอผลการติดตาม วิเคราะห สังเคราะห เรื่องที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การ
ทุจริตคอรรัปช่ันทั้งการคอรรัปช่ันขนาดใหญและคอรรัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการ
กระจายอํานาจ เพ่ือรายงานขอคนพบและขอเสนอแนะสูสาธารณะ เปนแรงกดดันใหผูมีอํานาจภาครัฐหันมา
พิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการทางานตางๆ ใหเหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก 

องคการสหประชาชาติประเมินสถานการณวาในชวงป ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเปนศตวรรษแหงผูสูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปขึ้นไปมากกวารอยละ ๑๐ ของ
ประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแลวจะใชระยะเวลาที่คอนขางยาวนานในการเขาสูสังคมผูสูงอายุเชน 
ญี่ปุน อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุมประเทศกําลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรดังกลาว
คอนขางสั้นกวา สะทอนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุที่สั้นกวาประเทศ
พัฒนาแลวคอนขางมาก โดยการเปนสังคมผูสูงอายุจะสงผลใหมีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาวมากขึ้น นอกจากน้ี มีความตองการสินคาและบริการที่เหมาะกับผูสูงอายุมากขึ้น 
นับเปนโอกาสอยางมากสําหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาดานธุรกิจและลงทุนดานการคาและบริการ ดานการ
ทองเที่ยว ที่พักอาศัย การใหบริการสุขภาพในรูปแบบตางๆ รวมทั้งเปนโอกาสของแรงงานไทยในการไปทํางาน
ในประเทศที่พัฒนาแลว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนรูปแบบการคาที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู
การใชเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหวาง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่
เรียกวา Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เช่ือมอุปกรณและ เครื่องมือตางๆ เชน โทรศัพทมือถือ
รถยนต ตูเย็น โทรทัศน และอ่ืนๆ เขาไวดวยกัน) เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมาก
ย่ิงขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม จะทาใหความสามารถในการแขงขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานมีการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลตอทิศทางการวางแผนพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศไทย ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ดานการคาการลงทุนที่มุงเนนใหความสําคัญกับ
เรื่องความโปรงใสและสิ่งแวดลอมมากขึ้น 

(๒) การเปดเสรีภายใตขอตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘ จะนํามา
ซึ่งโอกาสที่สําคัญๆ หลายประการตอการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ไดแก ๑) การลดขอ
จากัดในดานอุปสงคในประเทศ ๒) โอกาสในการใชปจจัยการผลิตและแรงงานสําหรับการพัฒนาภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานและวัตถุดิบเขมขนในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาตนเอง
ไปสูระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใชฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบานและ ๓) โอกาสใน
การใชความไดเปรียบดานสถานที่ต้ังและดานโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหเปน
ศูนยกลางทางดานการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะตอไป  
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(๓) การเปดเสรีทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว จะมีการนําประเด็นดาน
มาตรฐานของการคาและบริการมาเปนขอกีดกันทางการคาซึ่งผูประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความรับผิดชอบตอสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดย
แรงเหว่ียงจากกระแสการเปดเสรีทางการคาจะกอใหเกิดการเคลื่อนยายเงินทุน แนวโนมราคาสินคาเกษตรและ
สินคาขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาค
โดยเฉพาะในการผลิตสินคาเกษตร สินคากึ่งทุนและเทคโนโลยีเขมขน รวมทั้งแนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไมทั่วถึง ยังมีแนวโนมที่จะตอกยํ้าปญหาความเหลื่อมลาทางดานรายไดใหมี
ความรุนแรงมากขึ้นและเปนอุปสรรคตอการสรางการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่ง
เปนปจจัยที่จาเปนตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ตอเน่ืองและย่ังยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดชวง
แผนฯ ๑๒ เน่ืองจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงตนแผนพัฒนาฯ 
และแนวโนมการปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในชวงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปญหาการสั่ง
สมหน้ีสาธารณะในประเทศสําคัญๆ ในชวงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสูวิกฤติและสราง
ผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสําคัญๆ ของโลกไม
ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการติดตอสื่อสาร 
การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ตอวิถีชีวิตทัศนคติ และความ
เช่ือในสังคม ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการเรียนรู และพฤติกรรมการบริโภคของคนใน
ประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะสงผลกระทบ

ซํ้าเติมตอสถานการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากขึ้น
อุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทําใหเกิดความแหงแลงเปนระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดชวง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป 
สงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน ปาไมเกิดความเสื่อมโทรม แหลงนาขาดแคลน ผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว และอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษยกรณีที่เกิดโรค
ระบาดใหม เกิดความเสี่ยงตอการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เชน ระบบนิเวศปาไม ระบบนิเวศ
ชายฝง พ้ืนที่ชุมนํ้า เกิดการกัดเซาะชายฝง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพดังกลาวขางตน จะสงผลตอความมั่นคงดานอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังสงผลใหภัยพิบัติทางธรรมชาติมี
แนวโนมเกิดบอยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแลง แผนดินไหวและดินโคลนถลม สงผล
กระทบตอภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการ
ดํารงชีวิตของประชาชน นอกจากน้ี ขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวี
ความเขมขนและเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองเตรียมพรอมรับภาระในการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ภายใตกระแสการแขงขันทางการคา 

๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค .ศ . ๒๐๑๕ คือ การจัดทา

เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในชวงเวลา 
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๑๕ ป โดยสหประชาชาติใหการรับรองแลวเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบดวยเปาประสงค (Goal) 
จานวน ๑๗ ขอ และเปาหมาย (Target) จานวน ๑๖๙ ขอ  ซึ่งจะสงผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนา
ประเทศในอนาคต ที่ตองเนนขจัดความยากจนใหหมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเทา
เทียมกันทางเพศ สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบย่ังยืน มีระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ย่ังยืน ลดความไมเทาเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการ
บริโภคแบบย่ังยืน  เตรียมความพรอมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สงวนรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอยางย่ังยืน สงเสริมให
สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและสงเสริมความเปนหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกรวมกัน 
 
๔ กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความตอเน่ืองจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น 

ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและ   โลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

 
๔.๓ เปาหมาย 

๔.๓.๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติ

ตอหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเปน ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ 
ดอลลาร สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕ ในขณะที่
ปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 
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๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากที่เอ้ือตอการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช

ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔ ) เพ่ิ มประสิท ธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการนาใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของนํ้า 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 

๕ แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

๕.๑.๑ การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งดานการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ดานบุคลากรวิจัย ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดานการบริหารจัดการ 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันใหผูประกอบการมีบทบาทหลักดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดัน
งานวิจัยและพัฒนาใหใชประโยชนอยางแทจริงทั้งเชิงพาณิชยและสาธารณะโดยใหความคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญา 

 
๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

สรางความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากําลังคนและแรงงาน
ใหมีทักษะความรูและสมรรถนะที่สอดคลองกับความตองการของตลาดและรองรับการเปดเสรีของประชาคม
อาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยดวยเทคโนโลยี เรงรัดใหแรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแขงขันในตลาดแรงงานได สนับสนุนใหแรงงานและปจจัยการผลิตมีความยืดหยุนในการ
เคลื่อนยายระหวางสาขาการผลิตและระหวางพ้ืนที่การผลิต เพ่ือใหแรงงานสามารถเคลื่อนยายไปสูสาขาการ
ผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทากรอบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานใหเปนมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 
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๕.๑.๓ การสงเสริมผูประกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผูประกอบการใหมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวและ

ดําเนินธุรกิจทามกลางการดําเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ เพ่ิมสัดสวนความ
เปนเจาของของคนไทยและสนับสนุนใหมีการขยายตลาดที่มีแบรนดสินคาและชองทางการตลาดที่เปนของ
ตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิต บริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสรางพื้นฐานเรงลงทุนและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการ
คมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายรถไฟใหเปน
โครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายระบบขนสงสาธารณะและโครงขายทาง
หลวงพิเศษระหวางเมือง ขยายขีดความสามารถของทาอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาทาเรือที่มีศักยภาพ
ใหเปนทาเรืออิเล็กทรอนิกสเต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนการพัฒนาดานอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน อุตสาหกรรมซอมบํารุงและ
ผลิตช้ินสวนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เปนตน เพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับประเทศในการ
เปนฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสรางการผลิต 
ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินคาเกษตรขั้น

ปฐมเปนสินคาเกษตรแปรรูปที่มีมูลคาสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสรางความเช่ือมโยงทางดาน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบานและลดระดับการผลิตสินคาขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแขงขัน ลงสู
ระดับที่จาเปนสําหรับการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตใหสอดคลองกับ
ศักยภาพพ้ืนที่และความตองการของตลาดต้ังแตตนนาถึงปลายนาทั้งดานกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
สงเสริมการรวมกลุมทางการเกษตรจากกิจการเจาของคนเดียวเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณ หาง
หุนสวน และบริษัทเพ่ือใหเกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และ
แหลงนา ใชเทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใชกลไกตลาดในการปองกันความเสี่ยง ตลอดจนสงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดการทาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมย่ังยืน
ปรับโครงสรางการผลิตภาคบริการโดยเรงพัฒนาระบบคมนาคมขนสงใหเกิดความเช่ือมโยงกันเปนโครงขายทั้ง
ทางบก ทางนา และทางอากาศ เรงพัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทาง
ทะเล ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวใหครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรม
ตางๆ เกี่ยวกับการทองเที่ยวและสงเสริมการทองเที่ยวและกําหนดและจัดทํากฎหมายเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การทองเที่ยวของไทยสูสากลและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ 
รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุมคลัสเตอรทองเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาดานการ
ทองเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเช่ือมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมทองถิ่นและกิจกรรมการทองเที่ยว 
ตลอดจนสงเสริมการสรางความเช่ือมโยงดานการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกัน
และประเทศที่มีโครงขายคมนาคมขนสงเช่ือมโยงกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาแบบองครวมทั้งระบบพัฒนาตอยอด
อุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเปนแหลงการถายทอดเทคโนโลยี เช่ือมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เปนฐานรายได
ประเทศ และเปนกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยใหเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตและบริการทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวดานการคาการลงทุน เชน โล
จิสติกส และพลังงาน รวมทั้งปจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืนๆ เชน ลดอุปสรรคการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ เปนตน สงเสริมการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหาร
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จัดการการเงิน และโลจิสติกส เช่ือมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอานวยความสะดวกทางการคาการลงทุนดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสรางเศรษฐกิจและสังคมแหงปญญาและการเรียนรู มุงเนน
การพัฒนาธุรกิจเชิงสรางสรรค การลงทุนที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การประหยัด
พลังงานและการใชพลังงานทดแทน การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย การจัดต้ังสํานักงานใหญ
ขามประเทศ บริษัทการคาระหวางประเทศ รวมทั้งการใหความสําคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู
สังคมขององคกร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยชวงวัยเด็กต้ังแตแรกเกิดใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน วัยเรียน วัยรุนใหมี
ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนภายใตบริบทสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานใหมีการ
พัฒนายกระดับสมรรถนะฝมือแรงงานเพ่ือสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ วัยผูสูงอายุใหมีการทางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ มีรายไดในการดํารงชีวิต มีการสรางเสริมและฟนฟูสุขภาพเพ่ือ
ปองกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังตางๆ ที่จะกอใหเกิดภาระแกปจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง 
โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษา
ใหมเพ่ือสรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให
ไดคนดีคนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจากตัวผูเรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบ
การศึกษาต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู ปรับหลักสูตรและผลิต
กําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัยและการใชเทคโนโลยีและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู 

๕.๒.๓ การพัฒนาดานสุขภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทยเพ่ือรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุทั้งในดานผลิตภัณฑสุขภาพและที่อยู

อาศัยสําหรับผูสูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมลาและสรางความย่ังยืนใน
ระยะยาว โดยพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรดานสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร และสงเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือขายที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสูการเปน
ศูนยกลางสุขภาพนานาชาติทั้งในดานศูนยกลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนยกลางบริการเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนยกลางยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนยกลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนารายไดกลับมาใชยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งสงเสริมการใหความสําคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสวนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีตอ
สุขภาพของประชาชน 
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๕.๒.๔ การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอมและความจาเปนทางกายภาพใหเหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใน
รูปแบบที่หลากหลายทั้งในดานการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอยางบูรณาการ โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพรอมใหเปนตนแบบของการดูแล
ผูสูงอายุเพ่ือขยายผลไปสูชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใชชีวิตประจาวันสําหรับผูสูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมลาทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ มุงเนนการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงาน โดยสนับสนุนใหแรงงานมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานอยางมีมาตรฐาน ปรับ
โครงสรางคาจางแรงงานใหชัดเจนและสะทอนทักษะฝมือแรงงานอยางแทจริง เรงผลักดันใหการใชระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม นอกจากน้ี เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายยอย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคลอง
กับพ้ืนที่ สรางหลักประกันรายไดแทนการอุดหนุนดานราคาสินคาเกษตร ลดตนทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกัน
ระดับปจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางหลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) 
สนับสนุนการจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอยและการเขาถึงระบบสาธารณูปโภค กําหนดเปนนโยบายที่อยู
อาศัยแหงชาติและเมืองนาอยู พัฒนาโครงการที่อยูอาศัยแกปญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดําเนินการรวมกับ
ภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จาเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย 
(Customized Welfare) ที่คํานึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกตางกัน โดยมีแนวทางการรับภาระ
คาใชจายรวมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยที่ไรที่ดินทากินและยากจนไดมีที่ดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดินปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการนาอยางเปนระบบและเขาถึงพ้ืนที่เปาหมายไดอยางแทจริงดวยการผลักดัน พรบ.
ทรัพยากรนา พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกันของหนวยงาน และสรางกระบวนการมี
สวนรวม รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีที่ เปนธรรม เชน ภาษีที่ ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีมรดก และภาษี
สิ่งแวดลอม เปนตน 

๕.๓.๔ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค การคุมครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และ
การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งดานกฎหมายใหแก
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใชกฎหมายเพ่ือลดปญหาความเหลื่อมลา เชน กฎหมายปาชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เปนตน 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความ

พรอมรองรับความเปนเมือง ทั้งดานการบริหารจัดการดานผังเมืองดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
คมนาคมขนสง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ไดมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และเพียงพอตอความตองการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสรางความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตาม
ระดับการพัฒนา 
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๕.๔.๒ การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน  
สงเสริมและเรงรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของประเทศเพ่ือเพ่ิม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศทั้งดานการคา การลงทุน และการบริการ โดยคํานึงถึงการเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (Green Logistics) สนับสนุนใหเกิดความรวมมือในหวงโซอุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานดานอํานวยความสะดวกทางการคา ขนสง และโลจิสติกสใหมีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพตอภาคธุรกิจอยางแทจริง 

๕.๔.๓ การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ใหความสําคัญกับนโยบายสงเสริมการลงทุนและการคาชายแดนเพ่ือดึงดูดใหนักลงทุนในภูมิภาคเขามาลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบาน รวมทั้งสงเสริมการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให
ความสําคัญกับการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน การสงเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน การบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาว และการใหบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือชวยอานวยความสะดวกดานการคาชายแดนและการผานแดน
ระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใชประโยชนจากทุนธรรมชาติ 

โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว ปกปองรักษาทรัพยากรปาไม โดยสนธิกําลังของทุกภาคสวนนํา
ระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ปา
ไมโดยสงเสริมการปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางย่ังยืนและแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลคาของระบบนิเวศ
และการสรางรายไดจากการอนุรักษ จัดสรรที่ดินใหแกผูยากไร กระจายการถือครองที่ดิน จัดทาฐานขอมูลที่ดิน
เพ่ือการบริหารจัดการอยางเปนระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา กําหนดเพดานการถือครองที่ดินที่
เหมาะสม และกําหนดมาตรการปองกันการถือครองที่ดินของคนตางชาติ บริหารจัดการนาเพ่ือใหเกิดความ
ย่ังยืน บูรณาการระหวางหนวยงานอยางเปนระบบ สรางศูนยขอมูลทรัพยากรนา จัดต้ังองคกรบริหารจัดการ 
นาในระดับพ้ืนที่ เชน คณะกรรมการลุมนา และองคกรผูใชนา คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ลด
ความขัดแยงเชิงนโยบายระหวางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การทองเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหารจัดการแรโดยกําหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนาแรมาใชประโยชน คํานึงถึงความจาเปนและมูลคาใน
อนาคต บังคับใชมาตรการควบคุมผลกระทบจากการทาเหมืองแรที่กอมลพิษตอสภาพแวดลอมและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สรางระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใชแลว 
ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู Zero Waste Society ผานมาตรการตางๆ เชน การปฏิรูประบบภาษีและ
คาธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดลอม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดลอม มาตรฐานและฉลากสินคา เปนตน 

๕.๕.๓ การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู
เศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมสีเขียว สงเสริมผูประกอบการให
สามารถปรับระบบสูหวงโซอุปทานหรือหวงโซคุณคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) สงเสริมการทาการเกษตรกรรมย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอย เพ่ือใหประเทศไทยมีศักยภาพใหมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดวยการเรงรัดการควบคุมมลพิษทั้ง
ทางอากาศ ขยะ นํ้าเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี
ใหกับประชาชน เรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับแรก โดยสงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือ
นํากลับมาใชใหมใหมากที่สุด เรงกําจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสมในสถานที่กําจัดในพ้ืนที่วิกฤต สรางรูปแบบการ
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จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เนนการแปรรูปเปนพลังงาน สรางวินัยของคนในชาติมุงสู
การจัดการที่ย่ังยืน โดยใหความรูแกประชาชน และการบังคับใชกฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ ผลักดันการจัดทาแผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของอาเซียน หาแนวทางความรวมมือกับอาเซียน
และอนุภูมิภาคลุมนาโขงในประเด็นการขนสงขามพรมแดน การเคลื่อนยายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงาน
และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหกับทุกภาค
สวน สงเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใหความสําคัญกับการปองกัน
นาทวม วางแผนปองกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การใหบริการของระบบนิเวศ สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสรางแนวปองกันตามธรรมชาติ และการจัดทาแผนธุรกิจตอเน่ือง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพรอมรองรับแนวโนมการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผนดินที่มีประสทิธิภาพ 
๕.๖.๑ การสรางความโปรงใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยใหมีชองทางใหทุก

ภาคสวนสามารถเขาถึง เขาตรวจสอบขอมูลของภาคราชการและรองเรียนได เชน ขอมูลการประกวดราคา
จัดซื้อ จัดจางโครงการของทางราชการ ขอมูลการประมูลโครงการ ผูชนะการประมูลและราคาปดประมูลขอมูล
ความกาวหนาตามกระบวนการยุติธรรม เชน คดีที่ไมดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอรรัปชันและ
คดีที่ประชาชนใหความสนใจในแตละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความเปนมืออาชีพและเพียงพอตอการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐรวมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือใหระบบราชการเล็กกะทัดรัดแตมี
ความคลองตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแกนหลักในการประสานเครือขายและเช่ือมโยงภาคสวน
ตางๆ ในระดับพ้ืนที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สรางผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและนาเช่ือถือ สามารถเปนเครื่องมือใหกับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบาย
ได โดยเฉพาะอยางย่ิงการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญๆ ที่มีการใชจายงบประมาณเปนจํานวนมาก และ
เปนโครงการที่มีผลกระทบในวงกวาง 
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 1.3 แผนพฒันาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ 
“เมืองแหงคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย  สืบสานวัฒนธรรมไทย  กาวไกลสัมพันธเพ่ือนบานย่ังยืน” 

เปาประสงค 
1. ประชาชนและชุมชนมีความเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินคา 

ผลิตภัณฑ  OTOP 
3. เปนเมือง 3 วัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ และยกระดับคุณภาพการทองเที่ยว 
4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมขึ้น 
5. ระบบบริหารการคาชายแดน การลงทุน การทองเที่ยว ความสัมพันธระหวางประเทศมีศักยภาพ

สูงขึ้น 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาใหเปนเมืองนาอยู  มีความรู  คูคุณธรรม  มีวินัย  มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและมี

การสืบสานตอไป  มีความมั่นคงและยั่งยืนในการดํารงชีวิต 
2. สงเสริม  พัฒนา  ผลผลิตดานการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การแปรรูปสินคา OTOP ใหมี

คุณภาพ  ประสิทธิภาพปลอดภัย  และมีระบบการตลาดที่ดี 
3. สงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองการปกครองและ

ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน 
4. พัฒนา  อนุรักษ  และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม  แหลงนํ้า  และพลังงาน 
5. สงเสริมพัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดู  และการคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  และความสัมพันธที่ดี

ทั้งภายในและตางประเทศ   
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
1. เสริมสรางบานเมืองใหนาอยู  ชุมชนและครอบครัวเขมแข็งคุณภาพชวิีตที่ดี 
กลยุทธ 
     1.1 พัฒนา และปรับปรุงโครงขายคมนาคม  ผังเมืองทุกระดับ  ระบบสาธารณู ปโภค 
สาธารณูปการ  ระบบประปาและโครงสรางพ้ืนฐาน 
     1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหสะอาด โปรงใส  ตรวจสอบได  
และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
     1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการสรางโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา และเขาถึงแหลงขอมูล
สารสนเทศไดอยางทั่วถึง 
     1.4 พัฒนาความเปนอยูของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกเพศ  ทุกวัย   
     1.5 เสริมสรางสถาบันครอบครัวและชุมชนใหมีความมั่นคงเขมแข็ง  ปลอดยาเสพติด 
     1.6 สงเสริมใหประชาชนมีความสมานฉันท  ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.  พัฒนาเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม   ผลิตภัณฑ  OTOP  ใหมีคุณภาพและปลอดภัยได
มาตรฐาน  และมีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
     2.1 สงเสริม  พัฒนากระบวนการผลิต  ภาคเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ใหมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
     2.2 สงเสริมพัฒนาการเกษตรกรรมดวยระบบโซนน่ิงที่สอดคลองกับการตลาด 
     2.3 เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการใหกับภาคการผลิตทุกดาน ทุกองคกรใหเขมแข็ง 
     2.4 สงเสริมการศึกษาการวิจัย  การสรางวัตกรรม  และการบริหารจัดการตลาดสินคาทุกประเภท 
      2.5  สงเสริมการมีงานทําและเพ่ิมรายไดของประชาชนอยางทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ํา 
 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม   ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการทองเที่ยว 
กลยุทธ 
      3.1 ทํานุบํารุง  รักษา  และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหย่ังยืน 
      3.2 สงเสริม  และสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  เพ่ือใชในการผลิต
สินคาบริการ  การเพ่ิมรายได 
     3.3 สงเสริมเช่ือมโยงเสนทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร  การทองเที่ยว  กับเพ่ือนบาน  ทั้งภายใน
และตางประเทศ 
     3.4 พัฒนาการทองเที่ยวทุกดาน  ทุกพ้ืนที่  โดยเนนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณและ
ยกระดับการทองเที่ยวใหสูงขึ้น 
 
4. อนุรักษ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  และแหลงน้ํา  และสงเสริมพฒันาพลังงาน 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
     4.1 การสรางสมดุลการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  พรอมกับการอนุรักษพัฒนาฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  และขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
     4.2 กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม  และดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิในที่ดินของประชาชน  
ใหเพียงพอแกการอยูอาศัย  และการเกษตรกรรม   
     4.3 สงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดลอมของเมือง  และทองถิ่น  ภายใตการมีสวนรวม
ของชุมชน 
     4.4 สงเสริม  บํารุงรักษา  และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม  ตลอดจนควบคุมและกําจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลตอสุขภาพอนามัย  สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน   
     4.5 สงเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษพลังงานและการบริหารจัดการดานพลังงานใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
5. เพิ่มศักยภาพ  การคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  และความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 
กลยุทธ 
     5.1 พัฒนาจุดผานแดนถาวรภูดูในทุกดานเพ่ือใหเปนประตูสูประเทศเพ่ือนบานและนานาชาติ 
     5.2 พัฒนาสัมพันธไมตรี  และความรวมมือกับจังหวัดทั้งภายในและระหวางประเทศ  และ
พัฒนาการคา  การลงทุน  การทองเที่ยว  และความสัมพันธที่ดี 
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     5.3 พัฒนาความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ   
     5.4 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ  Logistics ที่เอ้ือตอการสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและการ
บริการ 
     5.5 พัฒนาสินคาและบริการการคาชายแดน ใหมีคุณภาพมาตรฐานสูงขึ้น   
     5.7 สนับสนุนใหมีการปรับปรุง  พัฒนาแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการ บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
สรางสรรคและยุคดิจิตอล 

 

 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดอุตรดิตถ 

     “อุตรดิตถเมืองแหงคุณภาพชีวิตและเมืองนาอยู” 
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดอุตรดิตถ  (2560 – 2562) 
1.  ยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพฒันา 
1.1  สงเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุน เกษตรผสมผสาน กลุมอาชีพเกษตรกรรม 
กลุมอาชีพในชุมชนทองถิ่น มอีาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ใหมีความเขมแข็ง ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 
1.2  พัฒนา  สงเสริม  สนับสนุนการเพ่ิมมลูคาผลิตภัณฑ ดวยการผลิตการรวบรวมการผลิต การแปร
รูป  และการตลาด  บริการ พืชผลทางการเกษตร 
1.3  สงเสริมการเกษตรอินทรียชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
1.4  สงเสริมและสนับสนุนใหใชวัตถุดิบในทองถิ่นเปนตนทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5  สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ  ผูพิการ  เด็ก  เยาวชน  สตรี ผูดอยโอกาส และผูปวยเอดส 
1.6  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศกึษาตลอดชีวิต ใหไดมาตรฐานอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
และมีประสทิธิภาพ 
1.7  ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน  คนอยากไร  และผูดอยโอกาส 
1.8  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนทองถิ่นที่ดี ควบคูไปกับการพัฒนาทาง
สาธารณสุขใหมีคุณภาพและบริการอยางทั่วถึงและอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย พรอม บุคลากร
ทางการแพทย และแพทยประจําตําบล 
1.9  สงเสริมสนับสนุนดานกีฬาและนันทนาการ 
1.10 สงเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงคุณภาพ 
1.11 สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาการต้ังครรภกอนวัยอันควร, สรางภูมิคุมกันการต้ังครรภใน
วัยเรียน 
1.12  พัฒนาขอมูล ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเช่ือมโยงฐานขอมูล 
1.13  สงเสรมิการพัฒนานวัตกรรมแหลงเรยีนรูใหเปนตนแบบแหลงเรียนรูในอาเซียน 
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2.  ยุทธศาสตรดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุข 
แนวทางการพฒันา 
2.1   สนับสนุนการปลูกจิตสาํนึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทุกระดับ 
2.2  สนับสนุนการปลูกจิตสํานึกในการลด  ละ  เลิก  อบายมุข ทุกประเภท  และสนับสนุนกิจกรรม
เพ่ือลด  ละ  เลิก  อบายมุขในชุมชน  หมูบาน 
2.3  สนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพ้ืนที ่
2.4  สนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติดทุกดานและอบายมุขทุกประเภท 
2.5  สนับสนุนการรวมพลังแผนดินทุกภาคสวนเพ่ือเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน  ตามนโยบายและ
เปาหมายของรัฐบาล 
2.6  สนับสนุนกิจกรรม  To  Be  Number  One 
 
3.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 
แนวทางการพฒันา 
3.1  พัฒนาเสนทางคมนาคม  ขนสง  และการทองเที่ยว 
3.2  พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  และการเกษตร 
3.3  พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 
3.4  สนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายผังเมืองชุมชนและการจัดทําผังเมืองและการใชประโยชน
ที่ดินใหมีกลไกการทํางานเครือขายผังเมืองทุกระดับ การจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 
3.5  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
3.6  การพัฒนาโครงขายคมนาคม 
 
4.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมอาชพี  การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทองเทีย่ว 
แนวทางการพฒันา 
4.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม เกษตรผสมผสาน อาชีพเกษตรกรรม 
และอาชีพหลากหลายในชุมชนทองถิ่นเนนการฝกทักษะดานอาชีพ และสนับสนุนศูนยฝกอาชีพชุมชน
ในรูปแบบทํางานแบบประชารัฐ 
4.2  สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3  สงเสริมและสนับสนุนการนําระบบสหกรณมาใชในชุมชน  หมูบาน  เพ่ือสรางความเขมแข็งใน
ชุมชนหมูบาน 
4.4  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุมเกษตรกรใหมีความเขมแขง็ 
4.5  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหไดคุณภาพและมาตรฐานและเพ่ิม
ชองทางการตลาด 
4.6  สงเสริมการคา  และการลงทุน  และการตลาด ระบบตลาดกลางชุมชนทองถิ่น เพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน 
4.7 พัฒนาแหลงทองเที่ยวของทองถิ่น 
4.8 สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการการทองเที่ยว 
4.9 สงเสริม  สนับสนุน พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและสงเสริมเครอืขาย และใหมีกลไกการจัดการ
ทองเที่ยวชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 
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4.10 สงเสริมการประชาสัมพันธโดยสื่อหลักและสื่อศลิปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
 
5.  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพฒันา 
5.1  สงเสริม  สนับสนุนการอนุรักษฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งทรัพยากรนํ้าและปาไมในพ้ืนที่ลุมนํ้านาน และลุมนํ้าสาขา สรางเครือขายการปองกันและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยสรางเสรมิกลไกการทํางานครอบคลุมทุกระดับ 
5.2  สนับสนุนการบริหารจัดการปาชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความย่ังยืน 
5.3  การสรางจิตสํานึก  การปองกัน  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.4  บูรณาการการบริหารจัดการนํ้าอยางมีระบบและมปีระสิทธิภาพทั้ง ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้า ให
มีกลไกการทํางานทุกระดับ อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
5.5  จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย และมลพิษทางนํ้า ทางอากาศ และทาง
เสียง  โดยบูรณาการรวมกัน 
5.6  สรางเครอืขาย กลไกการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีกลไก
คณะทํางานในทุกระดับ 
5.7  สงเสริม  สนับสนุน  การจัดทําแผนแมบทพลังงานทดแทน  และพัฒนาการผลิตและการใช
พลังงานทดแทน 
 
6. ยุทธศาสตรดานศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินและการศึกษา 
แนวทางการพฒันา 
6.1 สงเสริมและสนับสนุนศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของทองถิ่น 
6.2  สงเสริมและสนับสนุนการสรางและพัฒนาจัดการองคความรู  ศูนยเรียนรูชุมชน  ศูนยขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น  เครือขายศูนยปราชญชาวบาน การศึกษาทุกระดับและการเรียนรูตลอดชีวิต 
6.3 สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ  ฟนฟู  สบืทอด  และตระหนักถึงคุณคาและความสาํคัญของ
ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ประเพณีทองถิ่น ระหวางประเทศเพ่ือนบาน 
6.4 สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ 
6.5 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูทุกระดับดานภาษาสําหรับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  เพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
6.6  สงเสริมและพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคณุภาพครอบคลุมทุกตําบล 
6.7  สงเสริมและสนับสนุนอัตลักษณทองถิน่ 
6.8  การสงเสริมการศึกษาภาคบังคับใหมีคณุภาพ และกระจายโอกาสใหไดรับการเรียนรูทุกระดับ 
 
7. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการักษาความสงบเรียบรอย 
แนวทางการพฒันา 
7.1 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ตลอดจนการมี
สวนรวมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม  และการเมืองภาคประชาชน และภาคพลเมือง 
7.2 สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหสวยงามนาอยู  เสริมสรางและพัฒนากลไกการมีสวนรวม
ทุกระดับ เครือขายประชาสังคมระดับหมูบาน/ระดับตําบล/ระดับอําเภอ (ศปม.ศปต.ศปอ.) 
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7.3 พัฒนาและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
7.4 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชนและผูประสบภัย 
7.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
7.6 บูรณาการการทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และหนวยงานอ่ืน ๆ 
7.7  สงเสริมและสนับสนุนการใหสื่อในชุมชนทองถิ่นเพ่ือประสานการพัฒนา  สรางความเขาใจ  และ
ความรวมมือในการพัฒนาทองถิ่น และรูรกัสามัคค ี
7.8  สงเสริมการบังคับใชกฎหมายในการดูแลคุมครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน 
7.9  สงเสริมความเขมแข็งของภาคพลเมือง ประชาสังคม สนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนาเครือขาย
องคกรชุมชน สภาองคกรชุมชน/ตําบล และเครือขายประชาสังคม 
7.10  สนับสนุนปองกันชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเครือขายหมูบาน ตําบล และอําเภอ 
 
8. ยุทธศาสตรดานการประชาสัมพนัธและการสื่อสาร 
แนวทางการพฒันา 
8.1  สงเสริมและสนับสนุน พัฒนาใหมีสถานีวิทยุชุมชน เครือขายและกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.2  สงเสริมใหมีทีวีชุมชนทองถิ่น เครือขายและกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.3  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธโดยการสรางเครือขายกลไกการจัดการ
เช่ือมโยงสื่อกระแสหลัก 
8.4  สงเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนทองถิ่นและเช่ือมโยงสื่อกระแสหลกัโดยการสรางกลไก
การจัดการทุกระดับ 
8.5  สงเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพ้ืนที่โดยการสรางกลไกการจัดการทุกระดับ 
8.6  สงเสริมสนับสนุนสื่อใหมีทุกชองทางหลากหลายสอดคลองกับพ้ืนที่จัดใหมีกลไกการจัดการทุก
ระดับ 
 
9. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 แนวทางการพฒันา 
 9.1  การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองคกร เพ่ือใหทันตอเหตุการณ/ทันตอโลก 

9.2  การปองกันปราบปรามการทุจริต ทุกรปูแบบ 
9.3  สงเสริม สนับสนุน  บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ใหมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาล  

- เปนสังคมที่มีศกัยภาพ  มีความยุติธรรม   มคีวามเมตตากรุณา   และเคารพในสิทธิมนุษยชน 
- เปนสังคมที่มีความสุข   ครอบครัวอบอุน   ชุมชนเขมแข็ง   คนมีความรู      ดําเนินชีวิตตามแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- เปนสังคมที่สันติไมมีความขัดแยงรุนแรง   
- เปนสังคมที่พัฒนาไปอยางสมดุลระหวางเศรษฐกิจ   สังคม   และสิ่งแวดลอม 
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      วิสัยทศันการพฒันา 
“ ทาปลาเมืองนาอยู    ชุมชนเขมแข็ง    สิง่แวดลอมปลอดมลพิษ   ทุกชีวิตอยูดีกินดี ”  

       2.2 ยุทธศาสตร 
      1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
       2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
      3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
      4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
      5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
      6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
      7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร 

       2.3 เปาประสงค 
1)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความ
ตองการของประชาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2)  กอสรางและพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
3)  จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนและเกิดประโยชน
สูงสุด 
4)  สนับสนุน  สงเสริมอาชีพใหกับประชาชน  เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 
5)  สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นอันดีงานและภูมิปญญาทองถิ่นใหดํารงไว 
6)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น  เชน  ดานสุขภาพอนามัย  ดานบริการสาธารณะ  ดาน
การศึกษา  ดานสวัสดิการและนันทนาการ 
7)  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการจัดการงานของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 
       2.4 ตัวชี้วัด 

1.จํานวนถนนที่เพ่ิมขึ้นและไดรับการบํารุงรักษา 
2.จํานวนไฟฟาสาธารณ ระบบประปา ไดรับการกอสราง/บํารุงรักษาและเพ่ิมขึ้น 
3.รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการบริการ 
4.รอยละของระบบจราจรที่ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง 
5.ระดับความสําเร็จของแหลงนํ้าที่ไดรับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ นํ้าไดเพ่ิมขึ้น 
6.จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของประชาชนที่ไดรับการสงเสริม สนับสนุน  พัฒนาดานการเกษตรและการแปรรูป
สินคา 
7.รอยละของจํานวนประชากรที่ไดรับฝกอบรมการประกอบอาชีพ 
8.รอยละของจํานวนประชากรมีรายไดจากการจําหนายสินคาเพ่ิมมากขึ้น 
9.รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรม สงเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
10.รอยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพที่ดีมาตรฐานและทั่วถึง 
11.ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
12.รอยละที่เพ่ิมขึ้นของจํานวนเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส คนพิการและผูปวยเอดสที่ไดรับการ
สงเคราะห 
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13.จํานวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่สงเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจํานวนที่เพ่ิมขึ้นของ
แหลงทองเที่ยวที่ไดรับการพัฒนา  ฟนฟู 
14.ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สิ่งแวดลอม ระบบบําบัดนํ้าเสีย และการ
บริหารการจัดการขยะ สิ่ง ปฏิกูล 
15.จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
16.จํานวนบุคลากรของหนวยงานที่ไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรูในการปฏิบัติงาน 
17.จํานวนการใหบริการ การบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีที่เพ่ิมขึ้น 
18.ระดับความสาํเร็จของชุมชนมีความเขมแข็งและเปนระเบียบเรียบรอยขึ้น 

 
       2.5 คาเปาหมาย 

1)  ขยายระบบการบริหารดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอ 
2)  การคมนาคมทางบก  สะดวก  รวดเร็ว  ปลอดภัย และมีภูมิทัศนที่สวยงาม 
3)  สงเสริมการศึกษาเด็กกอนวัยเรียน 
4)  สงเสริมวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 
5)  พัฒนาการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
6)  สงเสริมการเกษตรแบบพ่ึงตนเองโดยยึดแนวพระราชดําริทฤษฎีแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
7)  พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือใหในการเกษตร 
8)  อนุรักษ  ฟนฟูและปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสวยงาม 
9)  ประชาชนมีอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหพอเพียง 
10)  สนับสนุนการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย 
11)  สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชน มีทักษะการเลนกีฬา  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ       
แข็งแรงและไมติดยาเสพติด 
12)  ประชาชนไดทราบขาวสารความรูจากเทศบาลอยางทั่วถึง 
13)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาล 
14)  ปรับปรุงสถานที่ทํางานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
15)  พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บรายไดของเทศบาลไดอยางครอบคลุมทั่วถึงและเปนธรรม 

 
       2.6 กลยุทธ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคมนาคม 
กลยุทธ 

1.1  กอสราง ปรับปรุง และ บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายนํ้า 
1.2  พัฒนาระบบจราจร 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

2.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
กลยุทธ 

3.1  เพ่ิมชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
3.2  พัฒนาระบบการจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.3  สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษา 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 

4.1  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.2  บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4.3  บําบัดและกําจัดขยะ 
4.4  บํารุงรักษาสภาวะแวดลอม 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ 
กลยุทธ 

5.1  พัฒนาและขยายระบบการบริการนํ้าประปา 
5.2  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
5.3  พัฒนาแหลงนํ้า 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
กลยุทธ 

6.1  ปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ  และโรคไมติดตอ 
6.2  อนุรักษ  สงเสริม  ฟนฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถิ่น 
6.3  สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6.4  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
6.5  รักษาความมั่นคง  ความสงบเรียบรอยและการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.6  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกรและบุคลากร 
กลยุทธ 

7.1  ประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
7.2  สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
7.3  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
7.4  จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช   และปรับปรงุสถานที่ปฏิบัติงาน 

  
       2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
  สืบสานวัฒนธรรม  มีชุมชนเปนรากฐานดานภูมิปญญาทองถิ่น 
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       2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ

ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด  จะเห็นไดวามีความเช่ือมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามา
เปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ชัดเจนจะเปนการเตรียมการพัฒนา  เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสราง
ภูมิคุมกันในทองถิ่นใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชน
สูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ย่ังยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
      3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 จุดแข็ง  (  Strength) 
1.  เปนพ้ืนที่ทีต้ั่งของสวนราชการระดับอําเภอ 
2.  ไมมีปญหาดานความขัดแยงของประชาชนระหวางชุมชน  และไมมีปญหาความขัดแยงระหวาง

เทศบาลกับประชาชน  ทําใหไมมีปญหาในการพัฒนาดานตาง ๆ 
3.   ผูบริหารเทศบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถิ่นและพัฒนาบุคลากรเปนอยางมาก 
4.  การคมนาคมสะดวก  มรีถโดยสารประจําทางตลอดทั้งวัน 
5.  ประชาชนมีความต่ืนตัวในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
6.  ไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม 
7.  มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูง 
 
จุดออน  (  Weakness) 
1.  ที่ดินในเขตเทศบาลจํานวนมากกวา  800  ไร เปนที่ดินของสวนราชการ  ทําใหไมมีการใช 

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
2.  งบประมาณในการพัฒนามีจํากัด  ทําใหไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได

เทาที่ควร 
3.  เกษตรกรยังมีความยากจนและขาดแคลนที่ดินเพ่ือการเกษตร  เน่ืองจากที่ดินสวนมากเปนของ

รัฐ 
4.  การรวมกลุมของเกษตรกรยังไมเขมแข็ง 
5.  ประชาชนไมมีอาชีพที่มั่นคง  สวนมากประกอบอาชีพรับจางทั่วไป 
6.  ไมมีสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ 
7.  ที่ดินของราชพัสดุสองขางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข  1163  ไมสามารถใชประโยชนทาง

พาณิชยได  เน่ืองจากมีประชาชนอางสิทธิครอบครอง 
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โอกาส  (Opportunity) 
1.  เปนศูนยกลางของอําเภอทาปลา 
2.  เปนเสนทางผานไปสูแหลงทองเที่ยวเขื่อนดินและบานทาเรือ 
3.  มสีวนปาขององคการอุตสาหกรรมปาไมในตําบลทาปลา  จําหนายไมสักตลอดป 

 
อุปสรรค  (Threat) 
1.  ไมมีกฎหมายใหอํานาจสวนราชการผูดูแลรักษาที่ดินของรัฐ  เพ่ือใหประชาชนสามารถใช 

ประโยชนในที่ดินของรัฐเพ่ือการประกอบอาชีพได 
2.  ประชาชนมีกรรมสทิธ์ิในที่ดินแตละครอบครัวอยางจํากัด  ไมเกินครอบครัวละ  15  ไร 
3.  ขาดการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑไมสัก 
4.  การขอใบอนุญาตเพ่ือต้ังโรงงานผลิตภัณฑไมสักในครัวเรือนมีหลักเกณฑยุงยากจนประชาชน

ทั่วไปไมสามารถไดรับอนุญาตได 
 

นโยบายการพฒันาของนายกเทศมนตรตํีาบลทาปลา 

    1.  นโยบายดานการบริการประชาชน 
1.1 ใหบริการประชาชนดวยความถูกตอง   รวดเร็ว   เปนธรรม   และประชาชนพึงพอใจ   โดยการ
ปรับระยะเวลาการปฏิบัติงานใหรวดเร็วในงานที่ตองบริการประชาชน เชน งานทะเบียนราษฎร การ
ชวยเหลือผูประสบภัย   
1.2  จัดใหมศีูนยรวมขอมูลขาวสารของทางราชการ  หรือบริการประชาชน  ที่ประสงคจะขอทราบ
ขอมูลขาวสารทางราชการที่สามารถเปดเผยได ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ.  
2540 
1.3  ปรับดานการประชาสัมพันธ  ใหมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และครอบคลุมรวมถึงใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารของเทศบาลและหนวยงานอ่ืนที่มีประโยชนใหประชาชนทราบทางเสียงตามสาย  การ
ประชาสัมพันธเคลื่อนที่  และทางวารสาร  หรือสิ่งพิมพตาง ๆ  
1.4 ใหมีศูนยรบัเรื่องรองทุกข รองเรียน เพ่ือเปนศูนยกลางในการแกไขปญหา และสามารถตรวจสอบ
ติดตามได เพ่ีอเปนการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว และมปีระสิทธิภาพ  

2.  นโยบายดานการพัฒนาระบบโครงสรางพืน้ฐาน 
2.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนทุกแหงในเขตเทศบาลใหอยูในสภาพดีและปลอดภัย 
2.2 กอสรางและปรับปรุงระบบระบายนํ้าเพ่ือใหการระบายนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกัน
การเกิดปญหานํ้าทวมขัง 
2.3 ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลใหสวยงาม  สะอาด  และรมรื่น 

3.  นโยบายดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
3.1  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหมีประสิทธิภาพไมใหมีปญหาขยะตกคาง และแสวงหาความ
รวมมือกับทองถิ่นอ่ืนเพ่ือจัดการปญหาขยะแบบบูรณาการ 
3.2  สนับสนุนสงเสริมใหความรูแกประชาชนและนักเรียนในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง  และการสราง
มูลคาจากขยะ 
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3.3 สงเสริมสนับสนุกการมีสวนรวมของประชาชน  และชุมชนในการดูและรักษาสิ่งแวดลอมพรอมกับ
ชวยกันควบคุมและกําจัดมลภาวะที่มีผลตอสุขภาพ   อนามัยสวัสดิภาพ  และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน   
3.4  สงเสริมการใหบริการสาธารณสุขตามภารกิจที่ถายโอนใหครบถวน  และจัดต้ังศูนยบริการ
สาธารณสุขของเทศบาลตําบลทาปลา 
3.5  ปรับปรุงระบบการใหบริการดานงานปองกันและระงับโรคติดตอ เพ่ือใหเกิดการบริการที่รวดเร็ว  
ปลอดภัย  และครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  โดยถือหลักความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนเปน
สําคัญ 
3.6  สงเสริมใหอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีสวนรวมในการบริการสาธารณสุขอยางจริงจัง 
3.7  สงเสริมการใหความรูในเรื่อง  การปรับปรุงคุณภาพ  ความสะอาดของอาหารและการยกระดับใน
เรื่องคุณภาพ  มาตรฐานของรานแกผูประกอบการ  
3.8  สงเสริมการรักษาทรัพยากรปาไม เพ่ือไมใหดินไหลพังทลาย ปดประกาศหามตัดไมไผในปาไดบน
เนินเขา  

4.  นโยบายดานการศึกษา  และการกีฬา 
4.1 สงเสริมสุขภาพพลานามัยนักเรียนภายในเขตเทศบาล 
4.2 สงเสริมการด่ืมนมของนักเรียนทุกคนทุกวันเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
4.3 สงเสริมสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับถายโอน 
4.4 สงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาหรือคาใชจายในการศึกษา สําหรับนักเรียนที่พอแมยากจน และ
นักเรียนที่เรียนดีแตยากจน 
4.5  สงเสริมกิจกรรมกีฬาของชุมชน และโรงเรียนเพ่ือสงเสริมสุขภาพ  เสริมสรางความสามัคคี และ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน  
4.6 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยจัดใหมีหองสมุดแหงการเรียนรูที่ทันสมัย 
4.7  สงเสริมการกีฬาใหมีใชพ้ืนที่วางเปลามาใชประโยชน  และการสนับสนุนพัฒนาลานกีฬาประจํา
ชุมชน 
4.8  สงเสริมการออกกําลังกายใหทั่วถึงทุกชุมชน 

5.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม  และสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 
5.1  สงเสริมผูดอยโอกาส  ผูพิการ  และผูยากไรใหไดรับการดูแลชวยเหลือ 
5.2 จัดสวัสดิการสําหรับผูสูงอายุ  สงเสริมการรวมกลุมของผูสูงอายุ  เพ่ือเปนศูนยกลางสําหรับการทํา
กิจกรรมสังคมของผูสูงอายุ  และพัฒนาบริการสุขภาพอนามัย  
5.3  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการใหความรูในดานตางๆ กับเด็ก  เยาวชน  และสตรี  รวมถึงการ
รวมกลุม และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
5.4  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการปองกันภัยจากยาเสพติด  การอบรมใหความรูเก่ียวกับยาเสพ

ติด  การสงเสริมสถาบันครอบครัวใหเขมแข็ง  การจัดกิจกรรมและกีฬาเพ่ือตานยาเสพติดสําหรับ
นักเรียน  เยาวชน และประชาชน  

6.  นโยบายดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสิน 
6.1  ปรับปรุงระบบไฟฟาสาธารณะใหสวางปลอดภัยในทุกพ้ืนที่ 
6.2  ติดต้ังสัญญาณเตือนภัยในจุดชุมชนหนาแนนและเสี่ยงภัย    
6.3  จัดต้ังศูนยรับแจงเหตุเพลิงไหม  และสาธารณภัย 24 ช่ัวโมง 
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6.4  ติดต้ังเครื่องดับเพลิงใหครอบคลุมทั่วพ้ืนที่  และใหความรูในเรื่องสาธารณภัย 
6.5  พัฒนาประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช  ที่ทันสมัยในการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
6.6  พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหมีความรูความสามารถ 
และความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง 
6.7 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและชุมชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลความปลอดภัยในชุมชน  
6.8 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการชวยเหลืองานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ในรูปแบบอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  

7.  นโยบายดานการเมือง การบริหาร และการมีสวนรวมของประชาชน 
7.1  จัดใหมีเวทีประชาคมเพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและเทศบาลในรูปของ
การแสดงความคิดเห็น   เสนอปญหาและความตองการในดานตาง ๆ 
7.2 สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดยจัดทําแผนพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 
7.3  สงเสริมความเขมเข็งใหชุมชนในทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน
ใหมีมีความรูและมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและเทศบาล 
7.4  สงเสริมใหประชาชนมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับกิจกรรมและงานของเทศบาล  
รวมถึงความรูความเขาใจในการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 
7.5 พัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลทาปลาใหมีความรู  ทักษะและความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่  และปรับเปลี่ยนทัศนคติตางๆในการใหบริการประชาชน 

 8.  นโยบายดานการสงเสริมอาชีพ  และการสรางเศรษฐกิจชุมชน 
8.1 สงเสริมการฝกอาชีพ และการรวมกลุมของประชาชนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการประกอบ
อาชีพอยางย่ังยืน 
8.2 สงเสริมสนับสนุนสินคาชุมชน และพัฒนาคุณภาพสินคาใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
8.3 ปรับปรุงและพัฒนาตลาดใหไดมาตรฐาน 
8.4 สงเสริมการประกอบอาชีพ และการสรางรายได ในดานตาง ๆ ของประชาชน 
8.5 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพชุมชนใหแข็งแรงและย่ังยืน   

9.  นโยบายดานการทองเทีย่ว การสงเสรมิวัฒนธรรม และประเพณทีองถ่ิน 
9.1 จัดกิจกรรมสงเสริมฟนฟูวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชุมชนทาปลาในอดีต   เชน  
การละเลนประเพณีผีตลก  ประเพณีกวยสลาก  ใหคงอยู และแพรหลายแกเยาวชน และบุคคลทั่วไป  
9.2 สงเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธแหลงการทองเที่ยว ในเขตอําเภอทาปลาใหเปนที่รูจักอยาง 
กวางขวาง 

 
       3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ 

จากการสํารวจและวิเคราะหสภาพทางกายภาพของเทศบาลตําบลทาปลา และบริเวณพ้ืนที่
ตอเน่ือง สามารถสรุปสภาพปญหาของชุมชนได ดังน้ี  
            1.) ปญหาทางดานกายภาพ ปญหาของสภาพพ้ืนที่เน่ืองจากเทศบาลตําบลทาปลา มีสภาพ
พ้ืนที่ไมมีพ้ืนที่ปาและภูเขา ลักษณะเปนพ้ืนที่ลุม บางพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลทาปลา เพราะยังขาดระบบการ
ระบายนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในอนาคตเทศบาลมีโครงการกอสรางระบบระบายนํ้าเพ่ือแกไขปญหา   
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            2.) ปญหาดานการคมนาคมและขนสง ปจจุบันเทศบาลตําบลทาปลา มีถนนเช่ือมโยงกับ
ชุมชนในเขตเทศบาล ระบบและโครงขายถนน แตละสายในเขตเทศบาลสวนใหญเปนถนนคอนกรีตและลาด
ยาง แตปญหาการคมนาคมสวนมากคือถนนชํารุด ทําใหการคมนาคมไมสะดวก และไมมีเสนแบงชองจราจร    
  3.) ปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร เน่ืองจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพ
การเกษตรกรรม เปนสวนใหญทําใหมีความตองการใชนํ้าคอนขางมาก และยังไมมีระบบจัดเก็บนํ้า  เพ่ือใชใน
ฤดูแลงที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอปริมาณการใช 
  4.) ปญหาดานนันทนาการ เน่ืองจากภายในชุมชนมีพ้ืนที่ในการประกอบกิจกรรมและพ้ืนที่ใน
การชุมนุมคนเพ่ือการทํากิจกรรม ไมเพียงพอตอการมาใชบริการกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพักผอนหยอนใจและ
ออกกําลังกายของคนในชุมชน เพราะมีสภาพชํารุด 
  5.) ปญหาดานสิ่งแวดลอมชุมชน เน่ืองจากเทศบาลตําบลทาปลา เปนชุมชนหนาแนน แตยัง
ไมมีระบบการทิ้งขยะที่ไดมาตรฐาน เชนการคัดแยกขยะ กอนทิ้งลงถัง ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการ
ขยายตัวของชุมชนเมือง   
  6.) ปญหาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การใหบริการนํ้าประปายังไมไดมาตรฐาน 
ดังน้ันจึงตองมีการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือใหบานเมืองมีความอยูอยางยั่งยืนตอไป 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พ.ศ. 2561-2564 

ยุทธศาสตรชาติ  20 
ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่  12 

ยุทธศาสตร          
การพัฒนา อปท. 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัด 

ยุทธศาสตรจังหวัด 1.เสริมสรางบานเมืองใหนา
อยู ชุมชนและครอบครัว
เขมแข็งคณุภาพชีวิตที่ดี 

2.พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ 
OTOP ใหมีคุณภาพและปลอดภัยไดมาตรฐาน และ
มีการบริหารจัดการดานการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

3.พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปญญาทองถ่ิน และการ
ทองเที่ยว 

4.อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอม และแหลงน้ํา และสงเสริมพัฒนา
พลังงานที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

5.เพ่ิมศักยภาพ การคา การลงทุน 
การทองเที่ยว และความสัมพันธ
กับประเทศเพ่ือนบาน 

1.สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
และอบายมุข 

3.โครงสรางพ้ืนฐาน 4.การสงเสริมอาชีพ การ
ลงทุน พาณิชยกรรม และ
การทองเที่ยว 

5.การบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

6.ศิลปะ วัฒนธรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่นและการศึกษา 

7.การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

1.การพัฒนาดาน
คมนาคม 

2.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนาดาน
การศึกษา 

4.การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

5.การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

6.การพัฒนาดาน
สังคม 

7.การพัฒนาดาน
องคกรและบุคลากร 

1.ดานความมั่นคง 2.ดานการสราง
ความสามารถใน
การแขงขัน 

3.การพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพคน 

4.ดานการสรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมกัน
ทางสังคม 

5.ดานการสรางกาเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมติรตอ
ส่ิงแวดลอม 

6.ดานการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

แบบ  ยท.01 

1.พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ  
การตลาดสินคาเกษตรและสินคาชุมชน 

4. การเติบโตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน 

3.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ  
ประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  กีฬาและ
สุขภาพ 

4.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

2.พัฒนาโครงขายการคา  การลงทุน  การ
บริการ  เครือขายคมนาคมขนสงส่ีแยกอินโด
จีน 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่งคั่งและยั่งยืน 

3.การสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยาง
ยั่งยืน 

2.การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม 

1.การ
เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพ
ทนมนษย 

7.การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานและ
รบบโลจิสติกส 

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

9.การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ความรวมมือ
ระหวางประเทศ
เพื่อการพัฒนา 
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 แบบ  ยท.01 

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.กอสราง ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาถนน สะพาน 
ทางเทา ทอระบายน้ํา 
2.พัฒนาระบบจราจร 

2.กอสรางและ
พัฒนาแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

 

5.สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นอันดี
งามและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหดํารงไว 

 

4.สนับสนุน 
สงเสริมอาชีพใหกับ
ประชาชน เพ่ือให
ประชาชนมีราย
เพ่ิมขึ้น 

 

6.สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น เชน ดาน
สุขภาพ ดานบริการ
สาธารณะ ดานการศึกษา 
ดานสวัสดิการและ
นันทนาการ 

 

3.จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืนและเกิด
ประโยชนสูงสุด 

 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให
ไดมาตรฐานและเพียงพอกับความ
ตองการของประชาชน เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของเมืองในอนาคต 
 

1.พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหแกประชาชน 

1.เพ่ิมชองทางในการ
รับรูขอมูลขาวสารใหแก
ประชาชน 
2.พัฒนาระบบการ
จัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 
3.สงเสริมและสนับสนุน
ดานการศึกษา 
 

1.สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.บําบัดฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3.บําบัดและกําจัดขยะ 
4.บํารุงรักษาสภาวะแวดลอม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
น้ําประปา 
2.ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหลงน้ํา 

1.ปองกัน เฝาระวัง และควบคมุ
โรคติดตอ และโรคไมติดตอ 
2.อนุรักษ สงเสริม ฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภมูิปญญา
ทองถ่ิน 
3.สงเสรมิกีฬาและนันทนาการ 
4.สงเสรมิการมสีวนรวมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรยีบรอย
และการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

แผนงาน บริหาร

ทัว่ไป 

รักษาความ

สงบภายใน 

สาธารณสุข

และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

สงัคม

สงเคราะห์ 

เคหะ

ชุมชน 

การศึกษา สร้างความ

เขม้แขง็ของ

 

การศาสนา

วฒันธรรม 

งาน

เกษตร 

การพาณิชย ์ งบกลาง 

ผลผลิตโครง 

7.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารการ
จัดการงานของ
เทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

1.ประชาสัมพันธกิจการของ
เทศบาล 
2.สงเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดเก็บรายได 
4.จัดซื้อเคร่ืองมือเคร่ืองใช และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏบิัติงาน 

1.โครงจัดกิจกรรม
วันเทศบาล 
2.โครงการแผนดิน
ธรรมแผนดินทอง 

1.โครงการปองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 
2.โครงการ
ฝกอบรม อปพร. 
เทศบาลตําบลทา
ปลา 

1.โครงการวันเด็ก 
2.โครงการแขงขัน
กีฬาสีศูนยพฒันา
เด็กเล็ก 
3.โครงการอบรม
สงเสริมสุขภาพ
เด็กในศูนยพัฒนา
เด็กล็กฯ 

1.โครงการควบคมุ
และปองกันโรค
พิษสุนัขบา 
2.โครงการสงเสริม
สุขภาพและ
รักษาพยาบาล
เบ้ืองตน 

1.อุดหนุนโครงการ
บรรเทาทกุขและ
ชวยเหลือ
ประชาชน
ผูประสบภัยและ
ผูดอยโอกาส 

1.โครงการ
กอสรางรางระบาย
นํ้า 
2.โครงการ
กอสรางถนน 
3.โครงการขยาย
เขตไฟฟา 

1.โครงการจัด
กิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ ศาสนา 
และทองถ่ิน 
2.โครงการสงเสริม
อาชีพและพัฒนา
อาชีพ 

1.โครงการจัดงาน
ประเพณีแหผีตลก 
2.โครงการจัดงาน
วันสงกรานต 
3.โครงการ
ประเพณีกวย
สลาก 

1.โครงการ
บํารุงรักษา
สิ่งแวดลอม 
2.โครงการรักษปา
ชุมชนหวยภูนก 
3.โครงการสงเสริม
การปลูกหญาแฝก 

1.โครงการจัดซ้ือ
เครือ่งสูบนํ้า 
2.โครงการจัดซ้ือ
มาตรวัดนํ้า 
3.โครงการจัดซ้ือ
ปมลมลางหนา
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3.4  แผนผังยุทธศาสตร  (strategic  map) 
 

แบบ  ยท.02 

วิสัยทัศน 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ 

ทาปลาเมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมปลอดมลพิษ  ทุกชีวิตอยูดีกินดี 

1.การพัฒนาดาน
คมนาคม 

2.การพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

3.การพัฒนาดาน
การศึกษา 

4.การพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

5.การพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

6.การพัฒนาดาน
สังคม 

7.การพัฒนาดาน
องคกรและบุคลากร 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให
ไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชน เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต 

2.กอสรางและ
พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

3.จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีประสิทธิภาพ
และเพ่ือการพัฒนา
อยางยั่งยืนและเกิด
ประโยชนสูงสุ 

4.สนับสนุน สงเสริม
อาชีพใหกับประชาชน 
เพ่ือใหประชาชนมีราย
เพ่ิมขึ้น 

5.สงเสริมและอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่นอันดี
งามและภูมิปญญา
ทองถิ่นใหดํารงไว 

6.สงเสริมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น เชน ดาน
สุขภาพ ดานบริการ
สาธารณะ ดานการศึกษา 
ดานสวัสดิการและ
นันทนาการ 

7.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการบริหารการ
จัดการงานของ
เทศบาลใหมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

1.ขยายระบบ
การบริหารดาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
ใหเพียงพอ 
 

2.การคมนาคม
ทางบก สะดวก 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย และมี
ภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

 

3.
สงเสริม
การศึก
ษาเด็ก
กอนวัย
เรียน 

 

4.สงเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี
ทองถิ่น 

 

5.พัฒนาการ
จัดการ
เกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอม
ของภาครัฐให
มี
ประสิทธิภาพ 

 

6.สงเสริม
การเกษตร
แบบ
พึ่งตนเอง
โดยยึด 

 

7.พัฒนา
แหลงน้ํา
เพื่อใหใน
การเกษตร 

 

8.อนุรักษ 
ฟนฟูและ
ปรับปรุง 
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม
ใหสวยงาม 

 

9.
ประชาชน
มีอาชีพ
เสริม เพื่อ
เพิ่มรายได
ใหพอเพียง 

 

10.
สนับสนุน
การ
จัดบริการ
ดาน
สุขภาพ
อนามัย 

 

11สงเสริม
สนับสนุนให
เด็กและ
เยาวชน มี
ทักษะการเลน
กีฬา เพื่อให
ประชาชนมี
สุขภาพ
แข็งแรงและไม
ติดยาเสพติด 

 

12.
ประชาช
นไดทราบ
ขาวสาร
ความรู
จาก
เทศบาล
อยาง
ท่ัวถึง 

 

13.
สงเสริมให
ประชาชน
มีสวนรวม
ในการ
พัฒนา
เทศบาล 

 

14.
ปรับปรุง
สถานท่ี
ทํางาน
และจัดหา
เคร่ืองใชท่ี
ทันสมัย
เพียงพอ
ตอการ
ปฏิบัติงาน 

 

15.พัฒนา
และ
ปรับปรุงการ
จัดเก็บ
รายไดของ
เทศบาลได
อยาง
ครอบคลุม
ท่ัวถึงและ
เปนธรรม 

 

1.กอสราง 
ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเทา 
ทอระบายนํ้า 
2.พัฒนาระบบ
จราจร 

1.พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
ใหแก
ประชาชน 

1.เพิ่มชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
2.พัฒนาระบบการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.สงเสรมิและสนับสนุนดาน
การศึกษา 

 

1.สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3.บําบัดและกําจัดขยะ 
4.บํารุงรักษาสภาวะแวดลอม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
นํ้าประปา 
2.ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหลงนํ้า 

1.ปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ 
และโรคไมติดตอ 
2.อนุรักษ สงเสริม ฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
3.สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1.ประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
2.สงเสรมิและพฒันาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
3.ปรับปรงุและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได 
4.จัดซ้ือเครื่องมือเครือ่งใช และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 
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แผนงาน บริหาร
ทั่วไป 

รักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห 

เคหะชุมชน สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรม 

งาน

เกษตร 

การพาณิชย ์ งบกลาง 

กลยุทธ 
1.กอสราง 
ปรับปรุง และ
บํารุงรักษาถนน 
สะพาน ทางเทา 
ทอระบายนํ้า 
2.พัฒนาระบบ
จราจร 

1.พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
ใหแก
ประชาชน 

1.เพิ่มชองทางในการรับรู
ขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
2.พัฒนาระบบการจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3.สงเสรมิและสนับสนุนดาน
การศึกษา 

 

1.สรางจิตสํานึกและความตระหนักใน
การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2.บําบัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
3.บําบัดและกําจัดขยะ 
4.บํารุงรักษาสภาวะแวดลอม 

1.พัฒนาและขยาย
ระบบการบริการ
นํ้าประปา 
2.ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ 
3.พัฒนาแหลงนํ้า 

1.ปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอ 
และโรคไมติดตอ 
2.อนุรักษ สงเสริม ฟนฟูขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
3.สงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
5.รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบรอยและ
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1.ประชาสัมพันธกิจการของเทศบาล 
2.สงเสรมิและพฒันาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
3.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บ
รายได 
4.จัดซ้ือเครื่องมือเครือ่งใช และ
ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน 

แบบ  ยท.02 
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สวนที่  4 
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คมนาคม 
 
 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารทั่วไป 

1.เคหะและ
ชุมชน 
2.รักษาความ
สงบภายใน 

1.กองชาง 
2.สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
2.เคหะและ
ชุมชน 

1.สวัสดิการฯ 
2.กองชาง 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

1.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
2.การศึกษา 
 

1.สวัสดิการฯ 
2.กองการศึกษา 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สาธารณสุข 
 

1.กอง
สาธารณสุขฯ 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

1.การ
ดําเนินงานอ่ืน 
2.บริการชุมชน
และสังคม 

1.การพาณิชย 
2.เคหะและ
ชุมชน 

1.กองประปา 
2.กองชาง 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารงาน
ทั่วไป 
 

1.สาธารณสุข 
2.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.บริหารทั่วไป 
4.สรางความ
เขมแข็งของ
ชุมชน 
5.การรักษา
ความสงบ

1.กอง
สาธารณสุขฯ 
2.สวัสดิการฯ 
3.สํานัก
ปลัดเทศบาล 
4.กองชาง 
5.กอง
สาธารณสุข 

1.ศตส.ทต.ทา
ปลา 
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ภายใน 
ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
องคกรและบุคลากร 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
2.บริการชุมชน
และสังคม 
 

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

1.สํานัก
ปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กอง
สาธารณสุข 
5.กองสวัสดิการ 
6.กองประปา 

 

รวม 7 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 7 สวนราชการ  
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สวนที่  5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. กาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนน้ันจะตอง 
ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. กาติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตอง
ติดตามและประเมินยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13 และในการประเมินแผนน้ันจะตอง 
ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชงิคณุภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทํา
แผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอย
กวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ  

2558 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 
การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  
ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 
 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ีความยุงยากมากขึ้น 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได   
 
4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปและใหมคีวามสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ป  

http://www.dla.go.th/
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3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณน้ัน   

4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่
จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
 
 
 

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



3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์ ทย.03

ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและ ระบบโครงสร้ 2 4 6 8 ปีละ 2 โครง1.ก่อสร้าง 1.ก่อสร้างถนน/ทากองช่าง
เสริมสร้างบ้านโครงสร้างพื� การพัฒนา พัฒนาระบบ พื�นฐานมี กิจกรรม ปรับปรุงและ 2.ก่อสร้าง/ว่างท่อ
เมืองให้น่าอยู่ฐาน ด้านคมนาคมสาธารณูปโภ ประสิทธิภาพ บํารุงรักษา ระบายนํ�า
ชุมชนและ สาธารณูปการครอบคลุมและ ถนน สะพาน3.ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
ครอบครัวเข้มแข็ง ให้ได้มาตรฐาเพียงพอต่อ ทางเท้า ทางเท้า
คุณภาพชีวิตที�ดี และเพียงพอ ความต้องการ ท่อระบายนํ�า4.ปรับปรุง ซ่อมแซม

กับความต้อง ของประชาชน สะพาน/ท่อระบายนํ�า
ของประชาชน
เพื�อรองรับ 2.พัฒนาระบ1.โครงการอบรมขักองช่าง
การขยายตัว จราจร ปลอดภัย
ของเมืองใน 2.โครงการจัดการจราจร
อนาคต 3.โครงการติดตั�งสัญญาณ

ไฟจราจร
4.โครงการติดตั�งป้ายชื�อ
ถนน
5.โครงการก่อสร้างลูก
ระนาดถนนร้อยใจ
6.โครงการก่อสร้างไฟฟ้า
ส่องสว่าง

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.จัดการทรัพระบบเศรษฐ 2 4 6 8 ปีละ 2 โครงพัฒนาและ 1.โครงการเศรษฐ กองสวัสดิการฯ
พัฒนาเกษตรการส่งเสริมอการพัฒนาด้าธรรมชาติอย่าในชุมชนดีขึ�นและ กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพพอเพียง
อุตสาหกรรม การลงทุน เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหา ให้แก่ประชา 2.โครงการส่งเสริมและ
ผลิตภัณฑ ์OTพาณิชยกรรม และเพื�อการพคัวามยากจนได้ พัฒนาอาชีพ
ให้มีคุณภาพแและการท่องเที�ยว อย่างยั�งยืนแลอย่างยั�งยืน 3.โครงการสนับสนุน
ปลอดภัยได้ เกิดประโยชน์สูงสุด เครื�องสูบนํ�าให้แก่เกษตร
มาตรฐานและมีการ 2.สนับสนุน กลุ่มทํานา
บริหารจัดการด้าน ส่งเสริมอาชีพให้ 4.โครงการก่อสร้า กองช่าง
การตลาดที�มี กับประชาชนเพื�อ ปรับปรุงห้องนํ�า-ห้องส้วม
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนมี ตลาดสด

รายได้เพิ�มขึ�น 5.โครงการก่อสร้าง
อาคารสหกรณ์
สนง.เทศบาลตําบลท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมพัฒนสามารถยกระ 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง1.เพิ�มช่องท 1.โครงการสนับสนกองสวัสดิการฯ
พัฒนาทุนทางศิลปะ วัฒนธการพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใคุณภาพการศึกษา กิจกรรม ในการรับรู้ สิ�งพิมพ์ให้แก่ที�อ่าน
วัฒนธรรมภูมิปจารีตประเพณการศึกษา ดีขึ�น เช่นด้านทุกระดับอย่าง ข่าวสารให้แกหนังสือพิมพ์ประจําชุมชน
ท้องถิ�น และกภูมิปัญญาท้องถิ�น สุขภาพ ด้านบทั�วถึง ประชาชน 2.โครงการเอ้ยอ้ายสอน
ท่องเที�ยว และการศึกษา สาธารณะ ด้านการ น้องอ่านหนังสือ

ศึกษา ด้านสวัสด-ิ 3.โครงการศูนย์การ
การและนันทนาการ เรียนรู้เทศบาลตําบลทาปลา

ร่วมกับโรงเรียนท่าปลา
อนุสรณ ์1
4.โครงการติดตั�ง/
ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
5.โครงการจัดตั�งศูนย์
สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลตําบลท่าปลา

1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.พัฒนาระบ1.โครงการสนับสนุน
กิจกรรม การจัดการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ศูนย์พัฒนาเดสถานศึกษา
เล็ก 2.โครงการส่งเสริมศักยภาพ

การจัดการศึกษาของ
ท้องถิ�น
3.โครงการอบรมส่งเสริม
สุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบล

ท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมพัฒนสามารถยกระ 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.พัฒนาระบ4.โครงการแข่งขันกองการศึกษา
พัฒนาทุนทางศิลปะ วัฒนธการพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วัฒนธรรมภูมิปจารีตประเพณการศึกษา ดีขึ�น เช่นด้านทุกระดับอย่าง ศูนย์พัฒนาเดเทศบาลตําบลท่าปลา

ท้องถิ�น และกภูมิปัญญาท้องถิ�น สุขภาพ ด้านบทั�วถึง  เล็ก 5.โครงการเผยแพร่ผลการ
ท่องเที�ยว และการศึกษา สาธารณะ ด้านการ ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็ก

ศึกษา ด้านสวัสด-ิ เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

การและนันทนาการ ประจําปี

6.โครงการจัดซื�ออาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

7.โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท่าปลา

8.โครงการติดตั�งชุดเครื�อง
เสียงประจําศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเทศบาลตําบล

ท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมพัฒนสามารถยกระ 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.พัฒนาระบ9.โครงการจัดทําปก้องการศึกษา
พัฒนาทุนทางศิลปะ วัฒนธการพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

วัฒนธรรมภูมิปจารีตประเพณการศึกษา ดีขึ�น เช่นด้านทุกระดับอย่าง ศูนย์พัฒนาเดตําบลท่าปลา

ท้องถิ�น และกภูมิปัญญาท้องถิ�น สุขภาพ ด้านบทั�วถึง  เล็ก 10.โครงการส่งเสิรมพัฒนา
ท่องเที�ยว และการศึกษา สาธารณะ ด้านการ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

ศึกษา ด้านสวัสด-ิ เด็กเล็ก 

การและนันทนาการ 11.โครงการส่งเสริมโภชนา
การเด็ก

12.โครงการติดตั�งพัดลม
เพดาน(แบบโคจร)ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลท่าปลา

13.โครงการจัดซื�อเครื�อง
ปรับอากาศประจําห้องเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลท่าปลา

14.โครงการจัดซื�อเครื�อง
ถ่ายเอกสาร

15.โครงการจัดซื�อเครื�อง
ฉายพร้อมจอโปรเจคเตอร์

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมพัฒนสามารถยกระ 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.พัฒนาระบ16.โครงการก่อสร้ กองการศึกษา
พัฒนาทุนทางศิลปะ วัฒนธการพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใคุณภาพการศึกษา กิจกรรม การจัดการ ถนน คสล.ศูนย์พัฒนา
วัฒนธรรมภูมิปจารีตประเพณการศึกษา ดีขึ�น เช่นด้านทุกระดับอย่าง ศูนย์พัฒนาเดเด็กเล็กเทศบาลตําบล

ท้องถิ�น และกภูมิปัญญาท้องถิ�น สุขภาพ ด้านบทั�วถึง  เล็ก ท่าปลา (จากบ้านนาย
ท่องเที�ยว และการศึกษา สาธารณะ ด้านการ ทองสวย-อาคาร ศพด.)

ศึกษา ด้านสวัสด-ิ 17.โครงการก่อสร้าง
การและนันทนาการ หลังคาทางเดินเชื�อมจาก

โรงอาหารไปอาคารเรียน

18.โครงการปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท่าปลา

19.โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์
สํานักงานศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมพัฒนสามารถยกระ 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง3.ส่งเสริมแล1.โครงการวันเด็ก กองการศึกษา
พัฒนาทุนทางศิลปะ วัฒนธการพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใคุณภาพการศึกษา กิจกรรม สนับสนุนด้าน2.โครงการจัดซื�ออาหาร
วัฒนธรรมภูมิปจารีตประเพณการศึกษา ดีขึ�น เช่นด้านทุกระดับอย่าง การศึกษา เสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
ท้องถิ�น และกภูมิปัญญาท้องถิ�น สุขภาพ ด้านบทั�วถึง  โรงเรียนสว่างวิทย์

ท่องเที�ยว และการศึกษา สาธารณะ ด้านการ 3.โครงการจัดซื�ออาหาร
ศึกษา ด้านสวัสด-ิ เสริม(นม)ให้แก่นักเรียน
การและนันทนาการ โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ1์

4.อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน

สว่างวิทย์

5.อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน

ท่าปลาอนุสรณ ์1
6.โครงการสนับสนุนการ
ศึกษาให้แก่นักเรียน

นักศึกษาที�ยากจนหรือ

ด้อยโอกาส

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมและอประชาชน 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.สร้างจิตสํา1.อุดหนุนโครงการกองสาธารณสุข
อนุรักษ ์ฟื�นฟู การบริหารจั การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรมีความตระหนัก กิจกรรม และความ และรักษาทรัพยากร

ทรัพยากรธรร และการอนุรัสิ�งแวดล้อม ประเพณีท้อง เห็นคุณค่าและ ตระหนักในกธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม

สิ�งแวดล้อมแลทรัพยากร อันดีงามและ ร่วมอนุรักษ์ จัดการทรัพยในเขตพื�นที�อําเภอท่าปลา

แหล่งนํ�า และธรรมชาติและ ภูมิปัญญาท้อศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติแล ให้แก่ที�ทําการปกครอง

ส่งเสริมพัฒนาสิ�งแวดล้อม ให้ดํารงไว้ ภูมิปัญญาท้องถิ�น สิ�งแวดล้อม อําเภอท่าปลา

พลังงานที�เป็นมิตร 2.โครงการจัดสวนสาธารณะ
ต่อสิ�งแวดล้อม 3.โครงการวางและจัดทํา

ผังเมืองรวมชุมชนเทศบาล

ตําบลท่าปลา

4.โครงการฝึกอบรมอาสา
สมัครรักษ์สิ�งแวดล้อม

5.โครงการส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝก

2.บําบัดฟื�นฟ1ู.โครงการบํารุงรักษา
ทรัพยากร สิ�งแวดล้อม

ธรรมชาติแล2.โครงการรักษ์ป่าชุมชน
สิ�งแวดล้อม ห้วยภูนก

3.โครงการปรับภูมิทัศน์
เทศบาลตําบลท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีส่งเสริมและอประชาชน 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง3.บําบัดและ 1.โครงการรวมพลักองสาธารณสุข
อนุรักษ ์ฟื�นฟู การบริหารจั การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรมีความตระหนัก กิจกรรม กําจัดขยะ คนท่าปลาลดปัญหาขยะ

ทรัพยากรธรร และการอนุรัสิ�งแวดล้อม ประเพณีท้อง เห็นคุณค่าและ มูลฝอย

สิ�งแวดล้อมแลทรัพยากร อันดีงามและ ร่วมอนุรักษ์ 2.โครงการขุดฝังกลบบ่อ
แหล่งนํ�า และธรรมชาติและ ภูมิปัญญาท้อศิลปวัฒนธรรม ขยะมูลฝอย

ส่งเสริมพัฒนาสิ�งแวดล้อม ให้ดํารงไว้ ภูมิปัญญาท้องถิ�น 3.โครงการจัดซื�อถังรองรับ
พลังงานที�เป็นมิตร ขยะมูลฝอยพลาสติก

ต่อสิ�งแวดล้อม 4.บํารุงรักษา1.โครงการบํารุงรักษา
สภาวะแวดล้ ต้นไม้และถางหญ้าบริเวณ

สองข้างทางถนน

2.โครงการรักษ์ป่าเพื�อ
พระแม่ของแผ่นดิน

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.พัฒนาและ1.โครงกาจัดซื�อชุ กองประปา
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ขยายระบบกรอง  PROFIL K1200
ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี บริการนํ�าประ2.โครงการก่อสร้างติดตั�ง
ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ หลังคาคลุมถังตะกอน

คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ 3.โครงการจัดซื้ออุปกรณ

เพียงพอกับความ  แอรวาว Ø 2 ‘ 

ต้องการของ 4.โครงการจัดทําหลัก    

ประชาชนเพื�อรองรับ แนวเขตปูน ขนาด 4 นิ้ว

การขยายตัวของ 5.โครงการจัดซื�อเครื�อง
เมืองในอนาคต สํารองไฟฟ้า  220 V
2.ก่อสร้างและ 6.โครงการจัดซื�อมาตรวัด
พัฒนาแหล่งนํ�า นํ�า Ø 4  นิ�ว
เพื�อการเกษตร 7.โครงการจัดซื�อมาตร

วัดนํ�า Ø  6 นิ�ว
8.โครงการก่อสร้างราง
ระบายนํ�า คสล.ฝาเหล็ก
9.โครงการจัดซื�อปั�มลม
ล้างหน้าทราย

10.โครงการจัดซื�อปั�มแช่
ขนาด Ø 2 นิ�ว กําลัง 3
แรงม้า ออก Ø 2 นิ�ว

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.พัฒนาและ11.โครงการจัดซื�อกองประปา
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ขยายระบบกท่อคอควาย  4 นิ�ว
ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี บริการนํ�าประ12.โครงการจัดซื�อ
ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ หัวกะโหลกทองเหลือง

คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ 4 นิ�ว พร้อมเข็ควาวล์
เพียงพอกับความ 13.โครงการเป่าล้างท่อ
ต้องการของ นํ�าประปา

ประชาชนเพื�อรองรับ 14.โครงการขุดลอกอ่าง
การขยายตัวของ เก็บนํ�าห้วยภูนก

เมืองในอนาคต 15.โครงการเรียงหินสัน
2.ก่อสร้างและ อ่างห้วยภูนก

พัฒนาแหล่งนํ�า 16.โครงการวางท่อนํ�า
เพื�อการเกษตร ประปา Ø 4 นิ�ว PVC ชั�น

8.5 จากบ้านนางบาน
ยะจร ถนน ทต.7 
สองข้างทางถึงบ้านนาย

ชาญ  มีรินทร์

17.โครงการวางท่อนํ�า
ประปา Ø 4 นิ�ว PVC ชั�น
8.5 จากบ้านนายสุเมธ
คุ้มอักษร 2 ข้างทาง

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.พัฒนาและ18.โครงการวางท่ กองประปา
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ขยายระบบกประปา Ø 4 นิ�ว PVC ชั�น
ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี บริการนํ�าประ8.5 จากโรงผลิตนํ�าประปา
ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ ไปถึงหมู ่6
คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ 19.โครงการวางท่อนํ�า

เพียงพอกับความ ประปา Ø 6 นิ�ว PVC ชั�น
ต้องการของ 8.5 จากโรงผลิตนํ�าประปา
ประชาชนเพื�อรองรับ ไปถังกลมถึง หมู ่1
การขยายตัวของ 20.โครงการจัดซื�อ
เมืองในอนาคต มอเตอร์ไฟฟ้ากําลัง 40
2.ก่อสร้างและ แรงม้า 3 เฟส ขนาด

พัฒนาแหล่งนํ�า Ø 4 นิ�ว 2 ตัว พร้อม
เพื�อการเกษตร ตู้คอนโทรล

21.โครงการจัดซื�อเครื�อง
สูบนํ�าคูโบต้ากําลัง 15
แรงม้า  

22.โครงการก่อสร้าง
โรงสูบนํ�าแบบแพลอย

ตามแบบสํานักงานทรัพยากร

นํ�าภาค 1 กรมทรัพยากรนํ�า

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.พัฒนาและ23.โครงการเทพื�น กองประปา

เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ขยายระบบกโรงผลิตนํ�าประปา

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี บริการนํ�าประ24.เปลี�ยนท่อระบายนํ�า
ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ ถึงตกตะกอน จาก 3 นิ�ว
คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ เปน 6 นิ้ว พรอมประตู

เพียงพอกับความ น้ํา  4 จุด

ต้องการของ 25.โครงการรั้วลวดหนาม

ประชาชนเพื�อรองรับ โรงผลิตน้ําประปา

การขยายตัวของ 26.โครงการสร้างบ้าน
เมืองในอนาคต พักพนักงานประปา

2.ก่อสร้างและ 27.โครงการก่อสร้าง
พัฒนาแหล่งนํ�า อาคารประชุมกองการ

เพื�อการเกษตร ประปา

28.โครงการวางท่อนํ�า
ประปา Ø 4 นิ�ว PVC ชั�น
8.5 จากโรงผลิตนํ�าประปา
ไปถึงสามแยกบ่อขยะ 3
เส้น 

29.โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์
ในการผลิตและตรวจสอบ

คุณภาพนํ�า

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.พัฒนาและ30.โครงการจัดซื�อกองประปา
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ขยายระบบกอุปกรณ์ในการซ่อมแซม

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี บริการนํ�าประท่อประปา

ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ 31.โครงการก่อสร้าง
คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพียงพอกับความ อ่างห้วยภูนก

ต้องการของ 32.โครงการต่อท่อนํ�า
ประชาชนเพื�อรองรับ พระราชดําริ

การขยายตัวของ 33.โครงการก่อสร้างห้อง
เมืองในอนาคต นํ�าและห้องครัว

2.ก่อสร้างและ 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.ขยายเขตไ1.โครงการก่อสร้า กองช่าง
พัฒนาแหล่งนํ�า กิจกรรม สาธารณะ ขยายระบบไฟฟ้าสํานักงาน

เพื�อการเกษตร เทศบาลตําบลท่าปลา

2.โครงการก่อสร้างขยาย
ระบบไฟฟ้าถนนเส้น

ทางจักรยาน

3.โครงการติดตั�งและ
ขยายเขตไฟฟ้าสาธาระ

4.โครงการก่อสร้างขยาย
เขตระบบไฟฟ้าโรงผลิตนํ�า

ประปา ทต.ท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ปรับปรุงแลจํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง3.พัฒนาแหล1.โครงการขุดสระ กองช่าง
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าพัฒนาระบบ กิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม นํ�า การเกษตร

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต สาธารณูปโภสาธารณูปโภ การ/ปี 2.โครงการขุดลอกอ่าง
ครอบครัวเข้ม ยุทธศาสตร์ท สาธารณูปกาสาธารณูปการ เก็บนํ�าห้วยภูนก

คุณภาพชีวิตทโีครงสร้างพื�นฐาน ให้ได้มาตรฐานและ 3.โครงการขุดลอกหน้า
เพียงพอกับความ ฝายห้วยสิงห์

ต้องการของ 4.โครงการก่อสร้างทํานบ
ประชาชนเพื�อรองรับ กั�นนํ�าบริเวณหลังบ้านนาย

การขยายตัวของ สมพาน วิสุมา ม.1
เมืองในอนาคต 5.โครงการก่อสร้างทํานบ
2.ก่อสร้างและ กั�นนํ�าบริเวณหลังบ้านนาย

พัฒนาแหล่งนํ�า สุชน  จันทร์ทอง ม.1
เพื�อการเกษตร 6.โครงการก่อสร้างราง

ส่งนํ�าเพื�อการเกษตร

7.โครงการขุดลอกลําห้วย
สาขาห้วยภูนก

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ส่งเสริมพัฒจํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง1.ป้องกัน 1.โครงการอุดหนุนกองสาธารณสุข
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เฝ้าระวัง และสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ดีขึ�น เช่นด้านการ/ปี ควบคุมโรค 2.โครงการป้องกันท้อง
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ สุขภาพ ด้าน ติดต่อและโรไม่พร้อมในวัยรุ่น

ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม บริการสาธารณะ ไม่ติดต่อ 3.โครงการปรับปรุงสุขา
ประเทศเพื�อนและการรักษา ด้านการศึกษา ภิบาลสิ�งแวดล้อมตลาดสด

ความสงบ ด้านสวัสดิการและ เทศบาลตําบลท่าปลา

เรียบร้อย นันทนาการ 4.โครงการป้องกันและ
2.ส่งเสิรมและอนุรักษ์ ควบคุมโรคติดต่อ

ศิลปวัฒนธรรมและ 5.โครงการควบคุมและ
ประเพณีท้องถิ�น ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อันดีงามและ 6.โครงการควบคุมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ�น ป้องกันโรคเอดส์

ให้ดํารงไว้ 7.โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และรักษาพยาบาลเบื�องต้น

8.โครงการอากหาร
ปลอดภัย

9.อุดหนุนโครงการให้
ความช่วยเหลือและ

สงเคราะห์ผู้ได้รับผล

กระทบจากโรคเอดส์

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี1.ส่งเสริมพัฒจํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง1.ป้องกัน 10.โครงการระบบ กองสาธารณสุข
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าคุณภาพชีวิตใกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เฝ้าระวัง และประกันสุขภาพในระดับ

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ดีขึ�น เช่นด้านการ/ปี ควบคุมโรค ท้องถิ�น

การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ สุขภาพ ด้าน ติดต่อและโร11.โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม บริการสาธารณะ ไม่ติดต่อ สุขภาพและรักษาพยาบาล

ประเทศเพื�อนและการรักษา ด้านการศึกษา เบื�องต้น

ความสงบ ด้านสวัสดิการและ 12.โครงการสายใยรักแห่ง
เรียบร้อย นันทนาการ ครอบครัวด้านสาธารณสุข

2.ส่งเสิรมและอนุรักษ์ 13.อุดหนุนกิจกรรมวัน
ศิลปวัฒนธรรมและ อาสาสมัครสาธารณสุข

ประเพณีท้องถิ�น แห่งชาติ

อันดีงามและ 14.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ�น อาสาสมัครสาธารณสุข

ให้ดํารงไว้ (อสม.)
15.โครงการปรับปรุง
โครงสร้างพื�นฐานที�จําเป็น

เพื�อรองรับการเป็น

ประชาคมอาเซียนในอําเภอ

ท่าปลา

16.โครงการก่อสร้าง
โรงฆ่าสัตว์

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง2.อนุรักษ์ 1.อุดหนุนโครงการสํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม ส่งเสริม ฟื�นฟพระยาพิชัยดาบหักและ

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ขนบธรรมเนียงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ ประเพณ ี 2.อุดหนุนโครงการจัด
ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น วัฒนธรรม แ กิจกรรมร่วมงานเทศกาล

ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ ภูมิปัญญาท้อลางสาดหวานและของดี

ความสงบ เมืองอุตรดิตถ์

เรียบร้อย 3.โครงการจัดกิจกรรม
วันสําคัญของชาต ิศาสนา

และท้องถิ�น

4.โครงการจัดงานวัน
สงกรานต์

5.โครงการประเพณกองสวัสดิการ
ก๋วยสลาก

6.โครงการจัดงานประเพณี
แห่ผีตลกเนื�องในวันออก

พรรษา

7.โครงการเทศกาลกินปลา
อําเภอท่าปลา

9.โครงการส่งท้ายสํานักปลัดฯ
ต้อนรับปีใหม่

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง3.ส่งเสริมกีฬ1.โครงการจัดการ สํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม และนันทนากกีฬาต้านยาเสพติดและ

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ชุมชนสัมพันธ์

การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ 2.โครงการร่วมแข่งขันกีฬา
ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น และกิจกรรมท่าปลาเกมส์

ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ 3.โครงการส่งเสริมกองสาธารณสุข
ความสงบ ออกกําลังกาย

เรียบร้อย 4.โครงการสนับสนสํานักปลัดฯ
นักกีฬา/บุคลากรเทศบาล
ตําบลท่าปลาเข้าร่วมการ

แข่งขันในระดับต่าง ๆ

5.โครงการร่วมแข่งขัน
กีฬาเบญจสัมพันธ์

6อุดหนุนโครงการร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชน

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ต้านภัยยาเสพติด

7.ก่อสร้างสนามเปกองช่าง
ประจําชุมชน

8.โครงการจัดซื�อเกองสาธารณสุข
ออกกําลังกาย

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง3.ส่งเสริมกีฬ9.โครงการก่อสร้า กองสวัสดิการฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม และนันทนากกีฬาประจําอําเภอท่าปลา

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี 10.โครงการก่อสร้าง
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ สวนสุขภาพ

ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น 11.โครงการก่อสร้าง
ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ ลานกีฬาเอนกประสงค์

ความสงบ อําเภอท่าปลาและสนาม

เรียบร้อย ฟุตซอล

12.โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลอําเภอท่าปลาและ

ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

สนามฟุตบอล

13.โครงการออกกําลัง
กายเพื�อสุขภาพ

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง4.ส่งเสริมกา1.โครงการจัดกิจกสํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม มีส่วนร่วมขอเฉลิมพระเกียรติ

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ประชาชน 2.โครงการวันเทศบาล
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ 3.โครงการจัดเก็บข้อมูล
ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น พื�นฐาน

ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ 4.โครงการส่งเสริม
ความสงบ ประชาธิปไตย

เรียบร้อย 5.โครงการจัดทําแผนชุมชน
6.โครงการวันเยาวกองสวัสดิการฯ
แห่งชาติ

7.โครงการสานใยรัก
ครอบครัวและการพัฒนา

สตรีในท้องถิ�น

8.โครงการสืบสานสายใย
ใส่ใจผู้สูงอายุ

9.โครงการสมทบเงินทุน
สวัสดิการชุมชน

10.โครงการมอบนํ�าใจให้
กับผู้ด้อยโอกาส

11.อุดหนุนโครงการจัด
งานราชพิธีและรัฐพิธี

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง4.ส่งเสริมกา12.โครงการพัฒนกองสวัสดิการฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม มีส่วนร่วมขอชุมชน ผู้นําคุ้ม

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ประชาชน 13.โครงการก่อสร้ กองช่าง
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ อาคารเอนกประสงค์

ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น ประจําชุมชนห้วยภูนก

ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ 14.โครงการก่อสร้าง
ความสงบ อาคารเอนกประสงค์

เรียบร้อย ประจําชุมชนเนินสวน

15.โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์

ประจําชุมชนเนินสว่าง 2
16.โครงการเมืองนสํานักปลัดฯ
ชุมชนน่าอยู่

5.รักษาความ1.โครงการฝึกอบรม อปพร.
มั�นคง ความ 2.โครงการวัน อปพร.
สงบเรียบร้อย3.อุดหนุนโครงการกองสวัสดิการฯ
การป้องกันแบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ

บรรเทาสาธารประชาชนผู้ประสบภัย/
ผู้ด้อยโอกาส 

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง5.รักษาความ4.โครงการช่วยเห สํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม มั�นคง ความ ประสบสาธารณภัย

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี สงบเรียบร้อย5.โครงการป้องกันและ
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ การป้องกันแลดอุบัติเหตุทางถนน

ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น บรรเทาสาธาร6.โครงการจัดซื�อแผงเหล็ก
ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้ กั�นจราจร

ความสงบ 7.โครงการจัดซื�อเครื�อง
เรียบร้อย รับส่งสัญญาณวิทยุมือถือ

8.โครงการจัดซื�อถังเคมี
แบบแห้ง

9.โครงการจัดซื�อรถพ่วง
(ลากเรือท้องแบน)
10.โครงการก่อสร้าง
อาคาร อปพร.พร้อมห้อง
เก็บของ

11.ถังดับเพลิงชนิดเหลว
ระเหย NONCFC
(คาร์โปรตรอน)

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง6.การป้องกัน1.โครงการ TO B สํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ ป้องกันและแการพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม และแก้ไขปัญNUMBER ONE
การค้า การลงปัญหายาเสพสังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ยาเสพติด 2.โครงการจ้างนักเรียน
การท่องเที�ยว และอบายมุข อันดีงามและ นักศึกษาทํางานในช่วง

ความสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที� 7 ภูมิปัญญาท้องถิ�น ปิดภาคเรียนฤดูร้อนเพื�อ

ประเทศเพื�อนการจัดระเบียบ ให้ดํารงไว้ ป้องกันปัญหายาเสพติด

ชุมชน/สังคม และแก้ไขปัญหาสังคมและ

และการรักษา ความยากจน

ความสงบ 3.โครงการสร้างเครือข่าย ศตส.ทต
เรียบร้อย เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ท่าปลา

ในชุมชนแบบ "ตาสับปะรด"
4.โครงการอบรมให้ความ ศตส.ทต
รู้เกี�ยวกับยาเสพติดแก่ ท่าปลา

กลุ่มเสี�ยง

5.โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอลเทศบาลตําบล

ท่าปลาต้านยาเสพติด

6.โครงการฝึกอบรมศึกษา
ดูงานเครือข่ายเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติดในชุมชน

"แบบตาสับปะรด

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ี2.ส่งเสิรมและ จํานวนโครงก 3 6 9 12 ปีละ 3 โครง6.การป้องกัน7.อุดหนุนโครงการสํานักปลัดฯ
เพิ�มศักยภาพ โครงสร้างพื� การพัฒนาด้าศิลปวัฒนธรรกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม และแก้ไขปัญและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การค้า การลงยุทธศาสตร์ท สังคม ประเพณีท้อง การ/ปี ยาเสพติด 8.โครงการบรรพชาสาม
การท่องเที�ยว การจัดระเบียบ อันดีงามและ เณรภาคฤดูร้อน

ความสัมพันธ์ ชุมชน/สังคม ภูมิปัญญาท้องถิ�น

ประเทศเพื�อนและการรักษา ให้ดํารงไว้

ความสงบ

เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง1.ประชาสัมพ1.โครงการจัดทําวสํานักปลัดฯ
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม กิจการของ เทศบาล

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี เทศบาล 2.โครงการแผ่นดินธรรม
ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี แผ่นดินทอง

คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม 3.โครงการเทศบาลพบ
มากขึ�น ประชาชน

2.ส่งเสริมแล1.โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาประสิทศึกษาดูงานนอกสถานที�

บุคลากร 2.โครงการเลือกตั�งผู้
บริหาร สมาชิกสภา

เทศบาลตําบลท่าปลา

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง2.ส่งเสริมแล3.โครงการส่งบุคลสํานักปลัดฯ
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม พัฒนาประสิทประชุม/อบรมเพื�อเพิ�ม
ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี บุคลากร ประสิทธิภาพในการ

ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี ปฏิบัติงาน

คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม 4.โครงการอบรมพัฒนา
มากขึ�น ศักยภาพของบุคลากร

เทศบาลตําบลท่าปลา

5.โครงการจัดทําแกองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3.ปรับปรุงแล1.อุดหนุนโครงการกองคลัง
พัฒนาการจัดรวมข้อมูลข่าวสารชื�อ

รายได้ การจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบลระดับ

อําเภอ

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง4.จัดซื�อเครื�อ1.โครงการจัดซื�อเกองสาธารณสุข
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เครื�องใช้ และออกกําลังกาย

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี ปรับปรุงสถา 2.โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน
ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี ปฏิบัติงาน 3.โครงการจัดซื�อเก้าอี�
คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม ทํางาน

มากขึ�น 4.โครงการจัดซื�อตู้เหล็ก
เก็บเอกสาร 2 บานเลื�อน
5.โครงการจัดซื�อตก้องประปา
เก็บเอกสาร 2 บานเปิด
6.โครงการจัดซื�อตู้เอกสาร
4 ลิ�นชัก
7.โครงการจัดซื�อสสํานักปลัด
ดับเพลิงขนาด 2.5 นิ�ว
ชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์

ไนไตร พีวีซ ียาว 20 เมตร
8.โครงการจัดซื�อสายส่งนํ�า
ดับเพลิงขนาด 1.5 นิ�ว
ชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์

ไนไตร พีวีซ ียาว 20 เมตร

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง4.จัดซื�อเครื�อ9.โครงการจัดซื�อกสํานักปลัดฯ
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เครื�องใช้ และจราจร

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี ปรับปรุงสถา 10.โครงการจัดซื�อไฟหมุน
ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี ปฏิบัติงาน (แค็บซูล)
คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม 11.โครงการจัดซื�อแผง

มากขึ�น เหล็กกั�นจราจรแบบไม่มีล้อ

12.โครงการจัดซื�อชุด
ประแจชุดใหญ่

13.โครงการจัดซื�อรถตู้
14.โครงการจัดซื�อเครื�อง
ปรับอากาศสําหรับห้อง

ควบคุมเครื�องเสียงห้อง

ประชุมสภา ทต.ท่าปลา
15.โครงการสถานกองสาธารณสุข
น่าอยู่น่าทํางาน

16.โครงการจัดซื�อกองคลัง
คอมพิวเตอร์ กองประปา

17.โครงการจัดซื�อกองช่าง
กระบะ 4 ประตู

ค่าเป้าหมาย

109



ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง4.จัดซื�อเครื�อ18.โครงการจัดซื�อกองสาธารณสุข
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เครื�องใช้ และจักรยานยนต์แบบสตาร์ทมือ

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี ปรับปรุงสถา 19.โครงการจัดซื�อเครื�อง
ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี ปฏิบัติงาน พ่นสารเคมีกําจัดแมลง

คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม ละอองฝอย (ULV)
มากขึ�น 20.โครงการจัดซื�อเครื�อง

วัดความดัน

21.โครงการจัดซื�อกิโล
ชั�งนํ�าหนักแบบดิจิตอล

22.โครงการปรับปกองช่าง
ศาลาพักผู้โดยสาร

23.โครงการปรับปกองคลัง
นั�งเล่นของพนักงาน

24.โครงการจัดซื�อกองคลัง
กระบะ 4 ประตู
25.โครงการจัดทําสํานักปลัดฯ
บุคลากร

26.โครงการจัดซื�อเครื�อง
โทรทัศน์

ค่าเป้าหมาย
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ความเชื�อโยงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี�วัด ความก้าวหน้ กลยุทธ์ ผลผลิต/ หน่วยงาน หน่วย
กับยุทธศาสตอปท.ในเขต อปท. ผลผลิต/ 2561 2562 2563 2564ของเป้าหมาย โครงการ รับผิดชอบสนับสนุน

จังหวัด จังหวัด โครงการ หลัก
ยุทธศาสตร์ที� ยุทธศาสตร์ท ยุทธศาสตร์ท ีปรับปรุงและพั จํานวนโครงก 1 2 3 4 ปีละ 1 โครง4.จัดซื�อเครื�อ27.โครงการก่อสร้ กองสวัสดิการฯ
เสริมสร้างบ้านส่งเสริมคุณภการพัฒนาด้าระบบการบริหกิจกรรมที�ดําเนิน กิจกรรม เครื�องใช้ และทางลาดสําหรับผู้พิการ

ให้น่าอยู ่ชุมชชีวิต องค์กรและ การจัดการงา การ/ปี ปรับปรุงสถา และผู้สูงอายุ

ครอบครัวเข้มแข็ง บุคลากร เทศบาลให้มี ปฏิบัติงาน 28.โครงการปรับปสํานักปลัดฯ
คุณภาพชีวิตที�ดี ประสิทธิภาพเพิ�ม สํานักงาน

มากขึ�น 29.โครงการก่อสร้ สํานักปลัดฯ
บ้านพักพนักงาน

30.โครงการจัดทําศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

31.โครงการจัดซื�อสํานักปลัดฯกองช่าง
ครุภัณฑ์สํานักงานกองสวัสดิกกองประ

ค่าเป้าหมาย
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

ก่อสร้างถนน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสม   เพื�อให้ประชาชนได้ กว้าง 4 ม.  -  -  - 130,000  การคมนาคมประชาชนมีการ กองช่าง
ซอยบ้านนางพัชร ี ดีมี สําหรับใช้ในการคม ยาว 65 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) ได้อย่างสะดวก  รว หนา0.15 ม. ปลอดภัย รวดเร็ว

ประมาณ ร้อยละ  70 ขึ�นไป
 450 ตรม.

2 โครงการปรับปรุงขยายถนนเพื�อให้ประชาชนไดว้้างเฉลี�ย 6-9 17,000,000  -  -  - การคมนาคมประชาชนมีการ กองช่าง
พร้อมปูยางแอสฟัสติกส์ สําหรับใช้ในการคมหนา 0.03 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(ใช้ยางพารา AC) ได้อย่างสะดวก  รวพื�นที�ไม่น้อยกว่า ปลอดภัย รวดเร็ว และมีความ

32,854 ตรม. ร้อยละ  70 ขึ�นไป
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล   เพื�อให้ประชาชนได้ กว้าง 4 ม.  -  -  - 500,000  การคมนาคมประชาชนมีการ กองช่าง
บ้านนางกฤษณา  นรรัตน์ ถนนสําหรับใช้ในกาหนา0.15 ม. สะดวกและ คมนาคมสะดวก
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) คมนาคมได้อย่างส   ยาว 75 ม. ปลอดภัย รวดเร็ว

รวดเร็ว พร้อมไหล่ทาง ร้อยละ  70 ขึ�นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561  -  2564)

เทศบาลตําบลท่าปลา 
สําหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

ก่อสร้างทางระบายนํ�า
4 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง  0.40  ม  -  -  - 498,400  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ทั�งสองข้างหน้าห้องแถวแฟป้องกันการเกิดปัญ ลึก  0.50  ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
สภ.ท่าปลา  นํ�าท่วม หนา  0.10  ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนห้วยภูนก) ยาวประมาณ

75  ม.
5 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง  0.40  ม  -  -  - 182,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ซอยบ้านนายบุญช ู ค้าข้าวป้องกันการเกิดปัญ ลึก  0.50  ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนตลาด) นํ�าท่วม หนา  0.10  ม. นํ�าท่วม

ยาวประมาณ
317 ม.

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - #######ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 22)ข้างถนน  ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
 ทั�งสองด้าน นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนเนินสว่าง  1) ยาวประมาณ

466 ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

7 โครงการวางท่อระบายนํ�า เพื�อการระบายนํ�าที�  หนา 0.10 ม.  -  -  - 138,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ถนนร่วมจิต  -  เขื�อนดิน  ทป้องกันการเกิดปัญ ยาวประมาณ ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
หมายเลข  1163  (บริเวณ  นํ�าท่วม 50  ม. นํ�าท่วม
นายประดง  - บ้านนางจรรยา  
สาทิพย์จันทร)์

8 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 250,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 2)รูปตัวยูข้าป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
ด้านขวาทางหน้าโรงเก็บรถนํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
เทศบาลตําบลท่าปลา ยาวประมาณ
(แผนชุมชนตลาด) 65  ม.

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 500,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 9) ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
หน้าบ้านนางปราณ ีนุ่มพรมนํ�าท่วม หนา0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนเนินสว่าง  1) ยาว 239 ม.

10 โครงการก่อสร้างรางระบายนํ�า คสล. กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 1,600,000ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ข้างถนนด้านขวามือ (ถนนเทศบาล ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
10  ต่อจากรางเดิมถึงสะพ นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
ห้วยยิงแรด ยาวประมาณ
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) 571 ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน
เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

11 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - #######ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ข้างถนนเทศบาล  4  ด้านขป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(ทางเข้าแฟลตตํารวจ  สภนํ�าท่วม หนา0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนห้วยภูนก)

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 599,200  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
หลังบ้านนางศรีประภา  ณ ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
ถึงลําห้วยภูนก นํ�าท่วม หนา0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนห้วยภูนก) ยาวประมาณ

214  ม.
13 โครงการก่อสร้างรางระบาย   เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 720,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ข้าง(ถนนเทศบาล  12 ) ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(บ้านนายจินดา  ยศต๊ะสา)นํ�าท่วม หนา0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนท่าปลา  1)

14 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 133,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 4) หน้ากอง  ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนห้วยภูนก) นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

15 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - #######ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
(ถนนเทศบาล 5 )หน้าโรงเป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
ท่าปลาประชาอุทิศ -ชุมชนนํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนห้วยภูนก)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 420,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ซอยบุปผา ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนห้วยภูนก) นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

17 โครงการเรียงหินบริเวณหนเ้พื�อป้องกันการพังท 1  -  -  - 500,000  มารถป้องกันกมีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
นางสวย ของดินซึ�งเป็นทางระบาย พังทลายของดิน รวดเร็วไม่เกิดปัญหา

(แผนชุมชนเนินสวน) นํ�า ร้อยละ  80 นํ�าท่วม
18 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 470,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง

(ถนนเทศบาล 10)ตั�งแต่บ้าป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
นางวัน วงษ์ชัย - นางเบ้า  นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) ยาวประมาณ

201  ม.
19 โครงการเรียงหินบริเวณคลเพื�อป้องกันการพังทยาว  750 เมตร  -  -  - ####### มารถป้องกันกมีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ท่าปลาประชาอุทิศ -ชุมชนของดินซึ�งเป็นทางระบาย พังทลายของดิน รวดเร็วไม่เกิดปัญหา

นํ�า ร้อยละ  80 นํ�าท่วม
20 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 579,600  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง

(ถนนเทศบาล 19) ซอยหล  ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
ฝั�งบ้านนายสําราญ นํ�าท่วม หนา 0.10 ม นํ�าท่วม
 (แผนชุมชนเนินสว่าง  2)

21 โครงการดาดคอนกรีตรางรเพื�อป้องกันการพังทกว้าง  2.00  ม  -  -  - 330,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
หลังบ้านนายศิลปชัย  อัมพของดินซึ�งเป็นทางรยาวประมาณ  ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนตลาด) นํ�า 470  ม. นํ�าท่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 500,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ข้างทางหลวง  1163  ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนเนินสวน) นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 500,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
ทางเข้าถนนร้อยใจ ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

24 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 600,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
คอนกรีต หลังบ้านหมอหนป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา
จนถึงบ้านนางมะยุร ีคํามงคนํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

25 โครงการก่อสร้างรางระบาย  เพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 500,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
คสล.ถนนสายฝั�งตรงข้าม ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา

นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม
26 โครงการเรียงหินสันอ่างห้วเพื�อป้องกันการพังทกว้าง 0.40 ม.  - 9,000,000  -  - มารถป้องกันกสันอ่างมีความแข็ง กองช่าง
หมู ่1 ตําบลท่าปลา ของดิน ลึก 0.50 ม. พังทลายของดิน ปกป้องกันการพังทลาย

หนา 0.10 ม. ร้อยละ  80 ของดิน
27 โครงการปรับปรุงท่อระบายเพื�อการระบายนํ�าที�  กว้าง 0.40 ม.  -  -  - 350,000  ารถระบายนํ�า มีการระบายนํ�าได้อ กองช่าง
หน้าวัดเนินสวน ป้องกันการเกิดปัญ ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80รวดเร็วไม่เกิดปัญหา

นํ�าท่วม หนา 0.10 ม. นํ�าท่วม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

ก่อสร้างทางเท้า
28 โครงการก่อสร้างทางเท้า  -  เพื�อให้ประชาชนกว้าง  2.00  ม  -  -  - ####### การคมนาคม  -  ประชาชนมีควา กองช่าง

(ถนนเทศบาล 6) ถึง ทาแยความปลอดภัยในกยาวประมาณ สะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน
เทศบาล7 (ซอยข้าง เดินถนน 550  ม. ปลอดภัย ถนน
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 ร้อยละ  70 ขึ�นไ -  ถนนมีความ
ถึงสามแยกข้างบ้านนายศิลปชัย สวยงาม
อัมพรดล)  (แผนชุมชนตลาด)

29 โครงการก่อสร้างทางเท้า(  -  เพื�อให้ประชาชนกว้าง  2.00  ม  -  -  - 625,000  การคมนาคม  -  ประชาชนมีควา กองช่าง
(ถนนเทศบาล 8)ตั�งแต่สามความปลอดภัยในกยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน
นางบาน ยะจร ถึงสามแยกเดินถนน 469  ม. ปลอดภัย ถนน
(แผนุชมชนเนินสวน) ร้อยละ  70 ขึ�นไ -  ถนนสวยงาม

30 โครงการก่อสร้างทางเท้า  -  เพื�อให้ประชาชนกว้าง 2.00 ม.  -  -  - 572,220  การคมนาคม  -  ประชาชนมีควา กองช่าง
เทศบาล 7) ด้านขวามือ  ตคัวามปลอดภัยในกยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน
ถนนทางหลวงสาย  1163  เดินถนน 290  ม. ปลอดภัย ถนน
สี�แยกบ้านอาจารย์ดวงจันทร์ ร้อยละ  70 ขึ�นไ - ถนนมีความสวยงาม

31 โครงการก่อสร้างทางเท้า  -  เพื�อให้ประชาชนกว้าง  2.00  ม  -  -  - 500,000  การคมนาคม  -  ประชาชนมีควา กองช่าง
(ถนนเทศบาล 3)ตั�งแต่สี�แ ความปลอดภัยในกยาวประมาณ  สะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน
อ.ทวีสิทธิ� พงษ์พินิจ-  สี�แยเดินถนน 100  ม. ปลอดภัย ถนน
อ.ดวงจันทร ์สุนทรารัณย์ ร้อยละ  70 ขึ�นไ -  ถนนมีความสวยงาม
(แผนุชมชนตลาด)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

32 โครงการก่อสร้างทางเท้า  -  เพื�อให้ประชาชน 1   แห่ง  -  -  - 100,000  การคมนาคม  -  ประชาชนมีควา กองช่าง
บ้านนายทวน  -  ทางแยกบความปลอดภัยในการ สะดวกและ ปลอดภัยในการเดิน
นางบาน ยะจร เดินถนน ปลอดภัย ถนน
(เสนอโครงการโดยชุมชนเนินสวน) ร้อยละ  70 ขึ�นไ -  ถนนมีความสวยงาม

33 โครงการก่อสร้างเกาะกลา เพื�อเฉลิมพระเกียรต 1  แห่ง  -  -  - ####### มีเส้นทางที� เทศบาลตําบลท่าป กองช่าง
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้า สวยงาม ได้แสดงออกถึงความ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) อยู่หัวและปรับปรุง จงรักภักดีต่อพระบาท
ท่าปลาอนุสรณ1์ ภูมิทัศน์เส้นทางของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถนนหลังศูนย์จําหน่ายผลิตเทศบาลให้มีความร่มรื�น และสภาพภูมิทัศน์
พื�นเมือง สวยงาม เส้นทางของเทศบาล
ปรับปรุง  ซ่อมแซม ถนน  
ทางระบายนํ�า ทางเท้าและสะพาน

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล  เพื�อให้ประชาชนได้ 1  -  -  - 100,000  การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง
เชื�อมระหว่างถนนเทศบาล  ถนนสําหรับใช้ในการ สะดวกและ คมนาคมสะดวก
ถนนเทศบาล 3 ซอยหน้าโคมนาคมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว

ร้อยละ  70 ขึ�นไป
35 โครงการปรับปรุงสะพาน ( เพื�อให้ประชาชนมีส 1  -  -  - 100,000  การคมนาคม ประชาชนมีการ กองช่าง
เทศบาล 2) สําหรับใช้ในการคมนาคม สะดวกและ คมนาคมสะดวก

ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย รวดเร็ว
ร้อยละ  70 ขึ�นไป

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

36 โครงการขยายไหล่ทางถนเพื�อให้ประชาชนได้ 1 แห่ง  -  -  - 500,000  การคมนาคม เพื�อให้ประชาชนไ กองช่าง
บ้าน นายประนอม  ยศต๊ะสถนนสําหรับใช้ในการ สะดวกและ ถนนสําหรับใช้ในการ

คมนาคมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย คมนาคมได้อย่างสะดวก
เพื�อให้ประชาชนมีสะพาน ร้อยละ  70 ขึ�นไเพื�อให้ประชาชนมีสะพาน
สําหรับใช้ในการคมนาคม สําหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

37 โครงการปรับปรุงขยายถนนเพื�ออํานวยความสะ 1 แห่ง ########  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปูยางแอสฟัสติกพาร    ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภัยในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภัย
ร้อยละ  70 ขึ�นไป

38 โครงการปรับปรุงขยายถนนเพื�ออํานวยความสะ 1 แห่ง ########  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปูยางแอสฟัสติกพาร    ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภัยในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภัย
ร้อยละ  70 ขึ�นไป

39 โครงการปรับปรุงขยายถนนเพื�ออํานวยความสะ 1 แห่ง ########  -  -  - การคมนาคม ประชาชนมีความ กองช่าง
พร้อมปูยางแอสฟัสติกพาร    ในการคมนาคมของ สะดวกและ ปลอดภัยในการใช้ถนน

ประชาชน ปลอดภัย
ร้อยละ  70 ขึ�นไป

40 โครงการก่อสร้างรางระบายเพื�อป้องกันการเกิดกว้าง 0.40 ม. 400,000    -  -  - ามารถระบายน�มีการระบายนํ�าทําใ กองช่าง
 หมู่ที� 1 ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80ไม่เกิดนํ�าท่วม

หนา 0.10 ม.
41 โครงการก่อสร้างรางระบายเพื�อป้องกันการเกิดกว้าง 0.40 ม. 400,000    -  -  - ามารถระบายน�มีการระบายนํ�าทําใ กองช่าง

 หมู่ที� 6 ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80ไม่เกิดนํ�าท่วม
หนา 0.10 ม.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

42 โครงการก่อสร้างรางระบายเพื�อป้องกันการเกิดกว้าง 0.40 ม. 400,000    -  -  - ามารถระบายน�มีการระบายนํ�าทําใ กองช่าง
 หมู่ที� 8 ลึก 0.50 ม. ได้ร้อยละ  80ไม่เกิดนํ�าท่วม

หนา 0.10 ม.

43 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง เพื�อบริการประชาช ตลาดสดมี  -  -  - 450,000  พึงพอใจของ ประชาชนที�ใช้บริก กองช่าง
ห้องนํ�า - ห้องส้วม  ตลาดสใช้บริการตลาดสด ห้องนํ�า  ห้องส้วม ประชาชนที�มาใตลาดสดเทศบาลตําบล
เทศบาลตําบลท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา บริการตลาดสดท่าปลามีห้องนํ�าใช้งาน

44 โครงการก่อสร้างอาคารสหเพื�อให้มีสถานที�ใน 1 หลัง  -  -  - 500,000  ร้อยละ 100 มีสถานที�ในการดํา กองช่าง
สํานักงานเทศบาลตําบลท่ ดําเนินกิจการสหกรณ์ เทศบาลมีกิจกากิจการสหกรณ์

สหกรณ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  7  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อใหประชาชนมีความรู

ประชาชน
ในเขต 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้งสํานักปลัดฯ

(แผนชุมชนตลาด) เกี่ยวกับกฏจราจร

เทศบาล
ตําบล

การเกิด
อุบัติเหตุ เกี�ยวกับกฎจราจร

มีความปลอดภัยในการ ท่าปลา ลดลง มีความปลอดภัยในการ
ใชรถใชถนน ใช้รถใช้ถนน

2 โครงการจัดการจราจร เพื่อความเปนระเบียบ ส้นแบ่งช่องจรา 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจุดจอดสํานักปลัดฯ

(แผนชุมชนทุกชุมชน) เรียบรอยในการจราจร เพื�อการจอดรถ
การเกิด
อุบัติเหตุ ที�เป็นระเบียบไม่กีดขวาง

ลดการเกิดอุบัติเหตุ ประเภทต่าง ๆ ลดลง การจราจรมีความปลอดภัย
บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย ติดตั�งป้ายเตือน ในการใช้รถใช้ถนน
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ และเครื�องหมาย สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

บังคับการจราจร ลดลง
3 โครงการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ชุมชนเนินส  - 100,000  -  - ร้อยละ 80 ประชาชนมีความปสํานักปลัดฯ

(แผนชุมชนเนินสวน) บริเวณจุดเสี่ยงอันตราย

การเกิด
อุบัติเหตุ ในการใช้รถใช้ถนน
ลดลง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ลดลว
4 โครงการติดตั�งป้ายชื�อถนนเพื�อความสวยงามแ ถนนในเขต  -  -  - 100,000  ร้อยละ 100 ถนนในเขตเทศบาสํานักปลัดฯ

(แผนชุมชนทุกชุมชน) เป็นระเบียบเรียบร้อ เทศบาล ถนนมีป้ายชื�อ มีป้ายบอกชื�อชัดเจน
ในด้านการจราจร สวยงามเป็นระเบียบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  7  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยุทธศาสตร์ที� 1  การพัฒนาด้านคมนาคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)
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     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการก่อสร้างลูกระนาดเพื�อเป็นจุดชะลอคว  1  แห่ง  -  -  - 20,000    ดการเกิดอุบัติเหสถิติการเกิดอุบัติเหกองช่าง
ถนนร้อยใจ  ลดการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 60 ลดลง
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2)

6 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่อ เพื�อลดการเกิดอุบัติ 1 แห่ง  -  -  - 30,000     ร้อยละ 70สถิติการเกิดอุบัติเหกองช่าง
ซอยหน้าบ้านนางศิลา ของประชาชนลดลง

ที�ใช้ไฟรายทาง
มีความปลอดภัย

7 โครงการติดตั�งกล้อง  CCT1. ป้องกัน เฝ้าระวัง 32  แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 80 พื�นที�มีความปลอด กองช่าง
ปัญหายาเสพติด ของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
2. แก้ไขปัญหาการจราจร มีความปลอดภั ปัญหาการจราจรและ
ในแหล่งชุมชน จากปัญหายาเสพปัญหาการอาชญกรรม
3. ควบคุมและป้องกัน ปัญหาการจราจร
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาอาชญกรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที� 1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชิวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  2  การพันฒนาด้านเศรษฐกิจ
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ด,ี 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมสิ�งแวดล้อม  
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพื�อส่งเสริมให้ประช ประชาชน 10,000     10,000 10,000   10,000    วามพึงพอใจข ประชาชนมีรายได้องสวัสดิการ
เพิ�มรายได้  ลดรายในเขตเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงกาเพิ�มขึ�น  ลดรายจ่าย

2 โครงการส่งเสริมและพัฒน1.เพื�อให้ส่งเสริมให้ ประชาชน 20,000     20,000   20,000   20,000    ร้อยละ 60 1.การส่งเสริมให้ องสวัสดิการ
เพิ�มขึ�น ในเขตเทศบาล ประชาชนที�อาชีประชาชนทุกกลุ่มมี
2. เพื�อส่งเสริมให้มีการร่วม และมีรายได้ รายได้และอาชีพเสริม
กลุ่มเพื�อสร้างวิสาหกิจชุมชน ในครัวเรือน ดังนี�คือ
3. เพื�อการพัฒนาศักยภาพ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน
และคุณภาพชีวิต 2. กลุ่มสตรี

3. กลุ่มผู้สูงอายุ
4. กลุ่มการเกษตร

3 โครงการสนับสนุนเครื�องสู เพื�อให้กลุ่มเกษตรกกษตรกรในเขต  -  -  - 20,000    ร้อยละ 60 กลุ่มเกษตรกรทํานองสวัสดิการ
แก่เกษตรกลุ่มทํานา ทํานามีเครื�องมือเค เทศบาล เกษตกรรมีเครื�อมีเครื�องมือเครื�องใช้
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) ในการประกอบอาชีพ สูบนํ�าใช้ ในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที� 1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชิวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  2  การพันฒนาด้านเศรษฐกิจ
     1.1. แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ด,ี 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมสิ�งแวดล้อม  

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการก่อสร้างถังนํ�าใส เพื�อให้มีถังบรรจุนํ�า 3  ถัง ########  -  -  - วามพึงพอใจข ประชาชนมีนํ�าใช้เพ กองช่าง
200 ลบ.ม ทําการเกษตร ประชาชนที�ทําการเกษตรอย่างเพียงพอ

การเกษตร
2 โครงการวางท่อนํ�าเพื�อการ  เพื�อให้มีนํ�าใช้ในกา 1 แห่ง ########  -  -  - วามพึงพอใจข ประชาชนมีนํ�าใช้เพ กองช่าง
ท่อ PVC ขนาด 6 นิ�ว class 8.5 ประชาชนที�ทําการเกษตรอย่างเพียงพอ

การเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 6.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภู
1.  ยุทธศาสตร์ที� 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการสนับสนุนสิ�งพิมพ์ เพื�อให้ประชาชนมีแชุมชนในเขต 30,000     30,000   30,000   30,000    ร้อยละ 100 ประชาชนมีแหล่ง องสวัสดิการ
ที�อ่านหนังสือพิมพ์ประจําชข้อมูลข่าวสารเพิ�มขึ เทศบาล ประชาชนมี ข้อมูลข่าวสารเพิ�มขึ�น
(แผนชุมชนทุกชุมชน) หนังสือพิมพ์อ่าน

2 โครงการเอ้ยอ้ายสอนน้องอเพื�อให้เด็กและเยาวด็กและเยาวชน 40,000     40,000   40,000   40,000    ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนรักองสวัสดิการ
หนังสือ มีส่วนร่วมในการส่งในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนอ่านเพิ�มขึ�น

การรักการอ่าน รักการอ่านเพิ�มขึ�น
3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ เพื�อเป็นแหล่งเรียนด็กและเยาวชน 100,000    -  -  - ร้อยละ 100 ชุมชน  นักเรียนแลองสวัสดิการ
เทศบาลตําบลท่าปลา   ร่วเด็กและเยาวชนเทในเขตเทศบาล มีศูนย์เรียนรู้ ประชาชน มีแหล่ง
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1 ตําบลท่าปลา เรียนรู้

4 โครงการติดตั�ง/ปรับปรุงระ เพื�อเพิ�มประสิทธิภาชุมชนในเขต  -  -  - 100,000  ร้อยละ 80 การกระจายเสียงมสีํานักปลัดฯ
เสียงตามสาย ความครอบคลุมใน เทศบาล ประชาชนได้รับความครอบคลุมและ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) กระจายเสียง ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 6.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภู
1.  ยุทธศาสตร์ที� 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
     1.1.  แผนงานการศึกษา
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1 โครงการจัดตั�งศูนย์สภาเด็ เพื�อเป็นแหล่งเรียน 1  แห่ง  -  -  - 200,000  ร้อยละ 100 ชุมชน  นักเรียนแลองสวัสดิการ
เยาวชนเทศบาลตําบลท่าปเด็กและเยาวชนเทศบาล เด็กและเยาวชนประชาชน มีแหล่ง

ตําบลท่าปลา มีศูนย์สภาเด็กเรียนรู้และมีการเก็บ
และเยาวชน รักษาเอกสารต่าง ๆ

ของเด็กและเยาวชน
2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าเพื�อเป็นค่าอาหารกเด็กเล็กในศูนย 365,000   435,000 440,000 445,000  เด็กเล็ก เด็กในศูนย์พัฒนากองการศึกษ
ในการบริหารสถานศึกษา สําหรับเด็กเล็กและพัฒนาเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเทศบาลตําบลท่าปลา

ค่าใช้จ่ายการบริหาตําบลท่าปลา เด็กเล็กทุกคนได้รับโภชนาการและมี
ศึกษาของศูนย์พัฒนา สุขภาวะที�ด ีและมีความ
เด็กเล็กเทศบาลตําบล พร้อมในการจัดการเรียน
ท่าปลา การสอน

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพกเพื�อพัฒนาบุคลากรบุคลากรทาง 15,000     15,000   15,000   15,000    ร้อยละ 100 บุคลากรทางการศกึองการศึกษ
จัดการศึกษาของท้องถิ�น การศึกษา การศึกษาของ บุคลาทางการศึกได้รับการพัฒนา

เทศบาล มีความรู้เพิ�มขึ�น
4 โครงการอบรมส่งเสริมพัฒเพื�อให้เด็กมีสุขภาพเด็กเล็กในศูนย 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ  80 เด็กมีสุขภาพร่างกกองการศึกษ
ให้แก่ผู้ปกครองในศูนย์พัฒทั�งร่างกายและจิตใ  พัฒนาเทศบาล เด็กมีสุขภาพทจีิตใจที�สมบูรณ์และ
เทศบาลตําบลท่าปลา เจริญเติบโตตามวัยตําบลท่าปลา แข็งแรงและ มีพัฒนาการที�

มีพัฒนาการที�เหมาะสม โตตามวัย เหมาะสมตามวัย
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1.  ยุทธศาสตร์ที� 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
     1.1.  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

132



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการแข่งขันกีฬาส ีศูนเพื�อส่งเสริมให้เด็กไเด็กเล็กในศูนย 10,000     10,000   10,000   10,000    ความพึงพอใจเด็กนักเรียนได้รับกกองการศึกษ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปออกกําลังกายและเพัฒนาเทศบาล ของเด็กและ ส่งเสริมการ

ความสัมพันธ์ระหว่าและผู้ปกครอง ผู้ปกครอง ออกกําลังกายและ
เด็ก  ผู้ปกครอง  ชุมชน ได้เชื�อมความสัมพันธ์
และหน่วยงาน ระหว่างเด็กและ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6 โครงการเผยแพร่ผลการปฏเิพื�อให้ผู้ปกครองแลผู้ปกครองและ 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและ กองการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาประชาชนทั�วไปได้ทประชาชนในเขต ผู้ปกครอง และประชาชนทั�วไป 
ท่าปลา  ประจําปี ถึงผลการดําเนินงา เทศบาล ประชาชนได้รับได้ทราบถึงผลการ

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข่าวสารของศูนดําเนินงานของศูนย์
เทศบาลตําบลท่าปลา พัฒนาเด็กเล็กพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลท่าปลา
7 โครงการจัดซื�ออาหารเสริม เพื�อให้เด็กนักเรียน นักเรียนได้ 104,000   104,000 104,000 104,000  ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนมีสุขภกองการศึกษ
ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒสุขภาพร่างกายที�แ ดื�มนมทุกวัน เด็กได้รับอาหาร่างกายที�แข็งแรง
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปสมบูรณ์ เสริม (นม) สมบูรณ์

8 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เพื�อส่งเสริมให้เด็กเด็กเล็กในศูนย 5,000       5,000     5,000     5,000      ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับกองการศึกษ
ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนักเรียนได้รับ พัฒนาเทศบาล เด็กเล็กได้เรียนประสบการณ์การ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปประสบการณ์การ นอกสถานที� เรียนรู้นอกสถานที�

เรียนรู้นอกสถานที�
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9 โครงการติดตั�งชุดเครื�องเสเีพื�อให้ศูนย์พัฒนาเ 1 ชุด 50,000      -  -  - มีเครื�องเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา เทศบาลตําบลท่าปลา มี ใช้ในศูนย์พัฒนเทศบาลตําบลท่าปลา
ท่าปลา เครื�องเสียงใช้ประกอบ เด็กเล็ก มีเครื�องเสียงใช้

การสอนและทํากิจกรรม ประกอบการสอนและ
ต่าง ๆ ร่วมกัน ทํากิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกัน
10 โครงการก่อสร้างป้ายชื�อศูนเพื�อให้ประชาชนที�ส 1 ป้าย 35,000      -  -  - พัฒนาเด็กเล็ก ผู้สัญจรไปมาได้รู้จักองการศึกษ
เด็กเล็กเทศบาลตําบลท่าปมาได้มองเห็นอย่างชัดเจน มีป้ายชื�อ มากขึ�น

11 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเพื�อให้เด็กมีพัฒนาเด็กเล็กในศูนย 5,000       5,000     5,000     5,000      ร้อยละ 100 เด็กมีพัฒนาการที�ดกองการศึกษ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขึ�นและสามารถช่วยพัฒนาเทศบาล เด็กมีพัฒนาที�ดสีามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ ตนเองได้
12 โครงการส่งเสริมโภชนากาเพื�อรับรองการขาด 1 ครั�ง 5,000       5,000     5,000     5,000      ร้อยละ 100 เด็กได้รับการเจริญกองการศึกษ

อาหารของเด็กที�มีนํ�าหนัก เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
ตํ�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน เติบโตสมวัย

13 โครงการติดตั�งพัดลมเพดาเพื�อให้ห้องเรียนมีพ 12 ตัว  -  -  - 30000 มีพัดลมใช้ใน ภายในอาคารศูนยก์องการศึกษ
(แบบโคจร)ศูนย์พัฒนาเด็กช่วยระบายอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเลพัฒนาเด็กเล็กมีพัดลม
เทศบาลตําบลท่าปลา ช่วยระบายอากาศได้ดี
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14 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอเพื�อสร้างบรรยากาศ 1 เครื�อง 50,000      -  -  - องปรับอากาศ ผู้เรียนมีสุขภาพกากองการศึกษ
ประจําห้องเรียน ศูนย์พัฒนเหมาะสมให้กับผู้เรียนและ ใช้ในศูนย์พัฒนและจิตใจที�พร้อมรับ
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น เด็กเล็ก การเปลี�ยนแปลง

ละอองในห้องเรียน พัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม

15 โครงการจัดซื�อเครื�องถ่ายเเพื�อให้มีเครื�องมือใ 1 เครื�อง 10,000      -  -  - องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที�มีเครื�องมืกองการศึกษ
ถ่ายเอกสารต่างๆที�มี ใช้ในศูนย์พัฒนในการถ่ายงานเอกสาร
ประสิทธิภาพ เด็กเล็ก ที�มีคุณภาพ

16 โครงการจัดซื�อเครื�องฉายพเพื�อให้มีเครื�องชุดโ 1 เครื�อง  -  -  - 30,000 รื�องฉายพร้อม ภายในอาคารศูนยก์องการศึกษ
โปรเจคเตอร์ เตอร์ใช้ประจําอาคารศูนย์ จอโปรเจคเตอ พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในศูนย์พัฒนโปรเจคเตอร์ใช้เป็นสื�อ
เด็กเล็ก ใข้กับเด็กๆ

17 โครงการก่อสร้างถนน คสลเพื�อให้มีถนนทางขึ�   1 เส้น 600,000    -  -  - ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาที�สะดวก ปลอดภัยต่อการ ประชาชนมีความีถนนสัญจรไป-มา
(จากบ้านนายทองสวย-อา สัญจรไปมา สําหรับ ปลอดภัยในกา ที�สะดวก ปลอดภัย
ศพด.) ผู้ปกครอง เด็ก และผู้มา สัญจรไป-มา
 ติดต่อราชการ

18 โครงการก่อสร้างหลังคาท เพื�อให้มีหลังคากันเด็กและคุณครู 300,000    -  -  - ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษ
เชื�อมจากโรงอาหารไปอาคกันฝนให้กับเด็กจาในศูนย์พัฒนา เด็กมีความ หลังคาทางเดินที�มี

โรงอาหารอาหารไปด็กเล็กเทศบาล ปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐาน
อาคารเรียนหลังใหม่
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19 โครงการปรับภูมิทัศน์ เพื�อให้ศูนย์พัฒนาเศูนย์พัฒนาเด็ก  -  -  - 100,000  ร้อยละ 100 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา เทศบาลตําบลท่าป เล็กเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเลเทศบาลตําบลท่าปลา

ภูมิทัศน์ที�น่าอยู่ มีความสวยงามมีภูมิทัศน์ที�น่าอยู่
20 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์สําเพื�อให้มีครุภัณฑ์สํา ตลอดทั�งปี  -  -  - 250,000  มีครุภัณฑ์ใช้ในมีครุภัณฑ์สํานักงากองการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตําบลท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา
21 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื�อสร้างขวัญกําลัง 1 ครั�ง/ปี 80,000     80,000   80,000   80,000    เด็กร้อยละ 80 เด็กนักเรียนและผู้เกองการศึกษ

เด็กนักเรียน และได้เชื�อม มีอารมณ์และ ร่วมกิจกรรมทุกคน
ความสัมพันธ์ในการร่วม สติปัญญาดีแล มีความสุขร่วมกัน
กิจกรรมระหว่างเด็ก เข้าร่วมกิจกรมเนื�องในวันเด็กแห่งชาติ
นักเรียน  ผู้ปกครอง ประจําปี
ชุมชนและหน่วยงานอื�นๆ

22 โครงการจัดซื�ออาหารเสริม  เพื�อส่งเสริมให้เด็ก 200 วัน 104,000   104,000 104,000 104,000  ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้ดื�มนกองการศึกษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสว่านักเรียนได้ดื�มนมเป็น นักเรียนได้รับ เป็นประจําทุกวันเพื�อ

ประจําทุกวันเพื�อสุขภาพ อาหารเสริมนมสุขภาพร่างกายที�
ร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง

23 โครงการจัดซื�ออาหารเสริม  เพื�อส่งเสริมให้เด็ก 260 วัน ######## ####### ###### ####### ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้ดื�มนกองการศึกษ
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่าปนักเรียนได้ดื�มนมเป็น นักเรียนได้รับ เป็นประจําทุกวันเพื�อ
อนุสรณ ์1 ประจําทุกวันเพื�อสุขภาพ อาหารเสริมนมสุขภาพร่างกายที�

ร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง สมบูรณ์แข็งแรง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต, 6.ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภู
1.  ยุทธศาสตร์ที� 3.การพัฒนาด้านการศึกษา
     1.1. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1.เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

24 อุดหนุนโครงการอาหารกลเพื�อส่งเสริมให้เด็ก 200 วัน 100,000   100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับกองการศึกษ
ให้แก่โรงเรียนสว่างวิทย์ นักเรียนได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รัประทานที�ถูกต้องตาม

อาหารที�ถูกต้องตามหลัก ประทานอาหารหลักโภชนาการและ
โภชนการและเพียงพอ กลางวัน เพียงพอ

25 อุดหนุนโครงการอาหารกลเพื�อส่งเสริมให้เด็ก 200 วัน ######## ####### ###### ####### ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รับกองการศึกษ
ให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุส  นักเรียนได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รัประทานที�ถูกต้องตาม

อาหารที�ถูกต้องตามหลัก ประทานอาหารหลักโภชนาการและ
โภชนการและเพียงพอ กลางวัน เพียงพอ

26 โครงการสนับสนุนทุนการศเึพื�อให้นักเรียนนักศึ 2 ครั�ง/ปี 150,000   150,000 150,000 150,000  ความพึงพอใจนักเรียนนักศึกษาใสํานักปลัดฯ
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที�ย เขตเทศบาลตําบลท่าปลา ของนักเรียน เขตเทศบาลตําบล
หรือด้อยโอกาส มีทุนในการศึกษา นักศึกษาที�ได้รั ท่าปลามีทุน

ทุน ในการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด ที� 5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้
1.  ยุทธศาสตร์ที� 4. การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และแหล่งนํ�า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 อุดหนุนโครงการป้องกันแลเพื�อประชาชนมีควา 1 ครั�ง/ปี 10,000     10,000   10,000   10,000    จํานวนครั�งที� ประชาชนมีความ กอง
ทรัพยากรธรรมขาติและสิ�งตระหนักและมีจิตสํานึก อุดหนุน ตระหนักและมีจิตสาธารณสุขฯ
ในเขตพื�นที�อําเภอท่าปลา ในการดูแลรักษา ในการดูแลรักษา
ที�ทําการปกครองอําเภอท่าสิ�งแวดล้อม สิ�งแวดล้อม

2 โครงการจัดสวนสาธารณะ เพื�อจัดสวนสาธารณ 1  แห่ง 20,000      -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีสถานที กอง
ให้ประชาชนได้ใช้บริการ ประชาชนมี พักผ่อนและ สาธารณสุขฯ
สําหรับพักผ่อนและ สถานที�พักผ่อนออกกําลังกาย
ออกกําลังกาย

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมั เพื�อให้ประชาชนมีค 1 ครั�ง 10,000      -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนมีความ กอง
สิ�งแวดล้อม ตระหนักและมีจิตสํานึก อาสาสมัครฯ ตระหนักและมีจิตสาธารณสุขฯ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ในการดูแลรักษา มีความรู้เพิ�มขึ�นสํานึกในการดูแลรักษา

สิ�งแวดล้อม สิ�งแวดล้อม
4 โครงการส่งเสริมการปลูกหเพื�อป้องกันการพังท 1 ครั�ง 10,000     10,000   10,000 10,000    ร้อยละ 80 หน้าดินไม่พังทลา กอง

(แผนชุมชนทุกชุมชน) ของหน้าดิน ป้องกันการพัง สาธารณสุขฯ
ทลายของหน้าดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด ที� 5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้
1.  ยุทธศาสตร์ที� 4. การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และแหล่งนํ�า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการบํารุงรักษาสิ�งแวดเพื�อดูแลบํารุงรักษา 1 ครั�ง/ปี 100,000   100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 70 เทศบาลตําบลท่าป กอง
บริเวณสองข้างคูคลอง ประชาชนรัก มีพื�นที�สีเขียวเพิ�มขสึาธารณสุขฯ
ลําห้วยภูนก และพื�นที� สิ�งแวดล้อมพิ�มขึ�น
สาธารณะต่างๆในเขต
เทศบาลตําบลท่าปลา

6 โครงการรักษ์ป่าชุมชนห้วยเพื�ออนุรักษ์ทรัพยา 1 ครั�ง/ปี 200,000   200,000 200,000 200,000  ร้อยละ 70 เทศบาลตําบลท่าป กอง
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ป่าไม้ในพื�นที� มีป่าไม้เพิ�มขึ�นมีส่วนร่วมอนุรักษ์สาธารณสุขฯ

ทรัพยากรป่าไม้และ
ลดการเกิดภัยแล้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด ที� 5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้
1.  ยุทธศาสตร์ที� 4. การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
     1.1. แผนงานการเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงานงบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และแหล่งนํ�า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

139



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการปรับภูมิทัศน์  เทศเพื�อปรับสภาพภูมิทั 1 ครั�ง 100,000  -  -  - เทศบาลตําบลพื�นที�เทศบาลเขต กองช่าง
ตําบลท่าปลา ในเขตพื�นที�เทศบาล ท่าปลามีภูมิทัศ เทศบาลตําบลท่าปลา
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ตําบลท่าปลา ให้มีความ ที�สวยงาม มีความร่มรื�น สวยงาม

ร่มรื�น  สวยงาม

2 โครงการวางและจัดทําผังเเพื�อดําเนินการวางผ 1 ครั�ง 10,000     10,000   10,000 10,000 ร้อยละ 50 เทศบาลตําบลท่าป กองช่าง
ชุมชนเทศบาลตําบลท่าปลชุมชนของเทศบาล มีการวางผังชุมชมีการวางผังชุมชน

ตําบลท่าปลา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด ที� 5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้
1.  ยุทธศาสตร์ที� 4. การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

 

ที� โครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 4.อนุรักษ ์ฟื�นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และแหล่งนํ�า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการรวมพลังชุมชนคนเพื�อสร้างความรู้ควาประชาชนในเขต 30,000     30,000   30,000   30,000    ญหาขยะในชุม ประชาชนมีความรู้ กอง
ลดปัญหาขยะมูลฝอย และแนวทางปฏิบัติ เทศบาล ลดลงร้อยละ 5 ความเข้าใจและ สาธารณสุขฯ

การลดขยะในพื�นที� แนวทางปฏิบัติใน
สร้างมูลค่าของขยะ การลดขยะในพื�นที� 
สร้างรายได้จากขยะ สร้างมูลค่าของขยะ

สร้างรายได้จากขยะ
2 โครงการขุดฝังกลบบ่อขยะเพื�อให้มีสถานที�ทิ�ง 1 บ่อ 100,000   100,000 100,000 100,000  ญหาขยะในชุม สถานที�กําจัดขยะ กอง

และกําจัดขยะอย่าง ลดลงร้อยละ 5 มูลฝอยของเทศบาสาธารณสุขฯ
เพียงพอและถูกต้อง ถูกสุขลักษณะ

3 โครงการจัดซื�อถังรองรับข เพื�อให้มีการกําจัดข พื�นที�ในเขต 30,000     30,000   30,000   30,000    จํานวนถังขยะมีการกําจัดขยะที�ถู กอง
พลาสติก ที�ถูกวิธีและรักษา เทศบาล ที�จัดซื�อ และรักษาสิ�งแวดลส้าธารณสุขฯ

สิ�งแวดล้อม
4 โครงการบํารุงรักษาต้นไม้แเพื�อดูแลต้นไม้เจริญองข้างทางถน 100,000   100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 พื�นที�เทศบาลมีพื�น กองช่าง
ถางหญ้าบริเวณสองข้างท เติบโตเป็นพื�นที�สีเขียว มีความปลอดภั สีเขียวและบริเวณ
(แผนชุมชน ทุกชุมชน) และบริเวณสองข้างทาง ในการใช้ถนนสองข้างทางถนน

ถนนมีความปลอดภัย มีความปลอดภัย
สะอาดเรียบร้อย สะอาดเรียบร้อย

5 โครงการรักษ์ป่าเพื�อพระแมเพื�อดูแลต้นไม้เจริญพื�นที�ป่าสีเขียว  -  -  - 100,000  ร้อยละ 60 พื�นที�เทศบาลมีพื�นองสาธารณส
แผ่นดิน เติบโตเป็นพื�นที�สีเขียว มีพื�นที�ป่าเพิ�มขึ� สีเขียวมากขึ�น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดซื�อชุดทรายกร  เพื�อกรองตะกอนนํ�า 1 ชุด 650,000 650,000 650,000 650,000 กรณ์ใช้ในงาน คุณภาพนํ�าดีขึ�น องการประป
 PROFIL K1200 ประปา

2 โครงการก่อสร้างติดตั�งหลั เพื�อป้องกันใบไม้ต 1 หลัง 170,000   170,000 170,000 170,000  ประปาสะอาด การผลิตนํ�าประปาองการประป
คลุมถังตะกอน ลงในถังตะกอน ขึ�นร้อยละ 80 สะอาดขึ�น

3 โครงการจัดซื�ออุปกรณ์แอร  ใช้ระบายอากาศจุด 1 ชุด 5,000       5,000     5,000     5,000      กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การจ่ายนํ�า องการประป
 Ø 2 ‘ อยู่สูง ประปา ประปารวดเร็ว

4 โครงการจัดทําหลักแนวเข     เพื�อกําหนดแนวท่อ 400 หลัก 5,000       5,000     5,000     5,000      มความปลอดภั ลดการซ่อมท่อนํ�า องการประป
 ขนาด 4 นิ�ว ประปาเทศบาล มากขึ�น ประปา

5
โครงการจัดซื�อเครื�อง
สํารอง เพื�อใช้ในงานนอกส 1 เครื�อง 15,000     15,000   15,000   15,000    กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การซ่อมท่อ องการประป
ไฟฟ้า  220 V ประปา ประปานอกสถานที�

รวดเร็วและปลอดภัย
6 โครงการจัดซื�อมาตรวัดนํ�า   เพื�อวัดปริมาตรการ 1 ตัว 26,000     26,000   26,000   26,000    กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การตรวจสอองการประป

ประปา แต่ละหมู่ ประปา ปริมาณการใช้นํ�าต่อวัน
และสามารถตรวจสอบ
จุดรั�วได้

7 โครงการจัดซื�อมาตรวัดนํ�า   เพื�อวัดปริมาตรการ 1 ตัว 45,000     45,000   45,000   45,000    กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การตรวจสอองการประป
ประปา แต่ละหมู่ ประปา ปริมาณการใช้นํ�าต่อวัน

และสามารถตรวจสอบ
จุดรั�วได้

8 โครงการก่อสร้างรางระบายเพื�อระบายนํ�าทิ�ง 1 เส้น 80,000 80,000 80,000 80,000 บายนํ�าได้ร้อย ทําให้ระบายนํ�าทิ�งองการประป
คสล.ฝาเหล็ก 80 ได้สะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ี� โ ั ป ์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ั ี� ั  
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ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

9 โครงการจัดซื�อปั�มลมล้างหเพื�อดันลมล้างทราย 1 เครื�อง 20,000     20,000   20,000   20,000    กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การล้างทรายองการประป
ทราย ประปา กรองนํ�าได้รวดเร็ว

และสะอาด
10 โครงการจัดซื�อปั�มแช่ขนาด   เพื�อใช้ในการดูดนํ�า 1 เครื�อง 8,000       8,000     8,000     8,000      กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การล้างถัง องการประป
กําลัง 3 แรงม้า ออก Ø2 นิ�ว ประปา ตกตระกอน ถัง

กรองต่างๆรวดเร็ว
11 โครงการจัดซื�อสายท่อคอค  เพื�อใช้สูบนํ�าดิบ 1 ม้วน 30,000     30,000   30,000   30,000    กรณ์ใช้ในงาน ทําให้การสูบนํ�าดิบองการประป

4 นิ�ว  ประปา ได้รวดเร็ว
12 โครงการจัดซื�อหัวกะโหลกเพื�อใช้ในการสูบนํ�า 1 ชุด 9,000       9,000     9,000     9,000      กรณ์ใช้ในงาน สูบนํ�าดิบได้รวดเร็วองการประป
เหลือง  4  นิ�ว พร้อมเช็ควาวล์ ประปา

13 โครงการเป่าล้างท่อนํ�าประเพื�อเป่าล้างท่อนํ�าป 3 ครั�ง/ปี 2,000       2,000     2,000     2,000      นํ�าประปาสะอา
ทําให้ท่อ
นํ�าประปา องการประป

ขึ�นร้อยละ  80สะอาดลดกลิ�นโคลน

14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ�
เพื�อขุดลอก
โคลนที�ทับ 1 แห่ง 14,808,600  ######## ######## ######## ร้อยละ 90 มี ทําให้กักเก็บนํ�าดิบองการประป

ห้วยภูนก ถมมานาน สถานที�เก็บนํ�าดิปริมาณมากและ
เพิ�มขึ�น สะอาดขึ�น

15
โครงการเรียงหินสันอ่าง
ห้วย เพื�อความแข็งแรง 1 แห่ง ######## ####### ###### ####### สันอ่างมีความทําให้สันอ่างมีควาองการประป
ภูนก แข็งแรง แข็งแรงปลอดภัย

16 โครงการวางท่อนํ�าประปา   เพื�อเปลี�ยนระบบท่อ 1 สาย 500,000   500,000 500,000 500,000  นํ�าประปาสะอา ประชาชนมีนํ�า องการประป
 PVC ชั�น 8.5 จากบ้านนาง  ประปาเก่าที�เป็นสนิม ขึ�นร้อยละ  80ประปาที�สะอาดหมด
ยะจร ถนน ทต.7 สองข้างทาง ปัญหากลิ�นสนิม
ถึงบ้านนายชาญ มีรินทร ์
ระยะทาง 2,000 เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

ที โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

17 โครงการวางท่อนํ�าประปา   เพื�อเปลี�ยนระบบท่อ 1 สาย 500,000    -  -  - นํ�าประปาสะอา ประชาชนมีนํ�า องการประป
 PVC ชั�น 8.5 จากบ้านนา  ประปาเก่าที�เป็นสนิม ขึ�นร้อยละ  80ประปาที�สะอาดหมด
คุ้มอักษร 2 ข้างทาง  ระยะทาง ปัญหากลิ�นสนิม
2,000 เมตร

18 โครงการวางท่อนํ�าประปา  เพื�อเปลี�ยนระบบท่อ 1 สาย 200,000    -  -  - นํ�าประปาสะอา ประชาชนมีนํ�าประปองการประป
PVCชั�น 8.5 จากโรงผลิตนประปาเก่าที�เป็นสนิม ขึ�นร้อยละ  80ที�สะอาดหมดปัญหา
ไปถึง หมู ่6 ระยะทาง 400 เมตร กลิ�นสนิม

19 โครงการวางท่อนํ�าประปา   เพื�อเปลี�ยนระบบท่อ 1 สาย 400,000    -  -  - นํ�าประปาสะอา ประชาชนมีนํ�าประปองการประป
PVCชั�น 8.5จากโรงผลิตน�ประปาเก่าที�เป็นสนิม ขึ�นร้อยละ  80ที�สะอาดหมดปัญหา
ไปถังกลมถึง หมู ่1 ระยะทาง กลิ�นสนิม
 1,000 เมตร

20 โครงการจัดซื�อมอเตอร์ไฟ เพื�อสูบนํ�าดิบจากอ่ 1 ชุด 120,000    -  -  - กรณ์ใช้ในงาน รวดเร็วทันต่อการใองการประป
 40 แรงม้า 3 เฟส ขนาด Ø  ภูนกเข้าโรงผลิตนํ�าประปา ประปา งาน
 2 ตัว พร้อมตู้คอนโทรล

21 โครงการจัดซื�อเครื�องสูบนํ�  เพื�อสูบนํ�าดิบจากอ่ 1 ตัว 60,000      -  -  - กรณ์ใช้ในงาน รวดเร็วทันต่อการใองการประป
กําลัง 15 แรงม้า ภูนกเข้าโรงผลิตนํ�าประปา ประปา งาน

22 โครงการก่อสร้างโรงสุบนํ�าเพื�อสูบนํ�าดิบจากอ่ 1 หลัง 166,000    -  -  - กรณ์ใช้ในงาน การผลิตนํ�าเร็วขึ�น องการประป
ตามแบบารํานักงานทรัพยาภูนกเข้าโรงผลิตนํ�าประปา ประปา

ภาค 1 กรมทรัพยากรนํ�า

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

23 โครงการเทพื�น คสล. เพื�อให้พื�นที�รอบๆโ 1 แห่ง  -  - 200,000  - รงประปามีควาพื�นที�รอบๆโรงผลิตองการประป
 โรงผลิตนํ�าประปา ผลิตนํ�าประปาสะอาด สะอาดเพิ�มขึ�นนํ�าประปาสะอาด

ทําความสะอาดง่าย ทําความสะอาดง่าย
24 เปลี�ยนท่อระบายนํ�าถัง เพื�อระบายนํ�าถังตก 4 จุด  -  - 15,000    - ะบายนํ�าได้มา ทําให้ระบายนํ�าได้องการประป
ตกตะกอน  จาก 3 นิ�ว เป็น 6 นิ�ว ร้อยละ  80 รวดเร็ว
พร้อมประตูนํ�า 4 จุด

25 โครงการรั�วลวดหนาม 
เพื�อกําหนดแนว
เขต 1 แห่ง  -  - 50,000    - มความปลอดภั เพื�อบอกแนวเขต องการประป

โรงผลิตนํ�าประปา มากขึ�น ให้ชัดเจน
26 โครงการสร้างบ้านพักพนักเพื�อความปลอดภัย 1 แห่ง  -  - 350,000  - พนักงานมีบ้านสะดวกต่อการ องการประป
ประปา สะดวกในการตรวจตราเวร พักอาศัย ปฏิบัติงาน

27 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื�อให้มีสถานที�สํา  1 หลัง  -  -  - 400,000  อาคารไว้ใช้งามีสถานที�สําหรับ องการประป
ประชุมกองการประปา ปรึกษางานและประชุม ปรึกษางานและประชุม

28 โครงการวางท่อนํ�าประปา เพื�อเปลี�ยนระบบท่อ 1 สาย  -  -  - 220,000  นํ�าประปาสะอา ประชาชนมีนํ�าประปองการประป
 Ø 4 นิ�วPVCชั�น 8.5 จากโประปาเก่าที�เป็นสนิม ขึ�นร้อยละ  80ที�สะอาดหมดปัญหา
นํ�าประปาไปถึงสามแยกบ่อขยะ กลิ�นสนิม

 3 เส้น ระยะทาง 1,000 เมตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

29 โครงการจัดซื�อครุภัณฑ์ใน เพื�อให้การผลิตนํ�าปจัดซื�อครุภัณฑ์ 0 0 265,000  กรณ์ใช้ในงาน การผลิตนํ�าประปามองการประป
และตรวจสอบคุณภาพนํ�า มีประสิทธิภาพมาก1.  ปั�มจ่ายสาร ประปา ประสิทธิภาพมากขึ�น

ละลาย
โพลิเมอร์
ชนิด
Diaphragm
  Metening
Pumpจํานวน  

2  เครื�อง
2. เครื�องสูบจ่าย
สารละลาย
โพส-คลอรีน
จํานวน 1 เครื�อง
3. เครื�องสูบจ่าย
สารละลาย

พรี-คลอรีน  
จํานวน 1 เครื�อง
3. ชุดเครื�องมือ
ใช้ในการตรวจ

เช็คระบบนํ�า

ที�ใช้ในการตรวจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

146



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั
เช็คระบบนํ�าที�ใช้

ผลิตนํ�าประปา  

จํานวน  1  ชุด
3.1 เครื�องวัดค่า
PH นํ�าดิบ - 
ผลิตแล้ว

3.2 เครื�องวัดค่า
ของคลอรีน

ความเป็นกรด -
ด่าง ของนํ�าที�
ผลิตแล้วและยัง

ไม่ได้ผลิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

30 โครงการจัดซื�ออุปกรณ์ในกเพื�อให้มีเครื�องมือใจัดซื�ออุปกรณ์  -  -  - 15,000    กรณ์ใช้ในงาน งานประปามีเครื�อง กอง
ซ่อมแซมท่อประปา ปฏิบัติงานประปา  -  ถังแก๊ส ประปา ในการปฏิบัติงาน การประปา

 -  ถังลม
 -  สายหัวตัด

31 โครงการก่อสร้างดาดคอน เพื�อป้องกันการพังท 1 แห่ง  -  -  - ####### งมีความแข็งแผนังดินกั�นอ่างเก็บองการประป
เสริมเหล็กอ่างห้วยภูนก ของผนังดินกั�นอ่างห้วย - มากขึ�น ห้วยภูนกไม่พังทลาย

ภูนก
32 โครงการต่อท่อนํ�าพระราช เพื�อให้ประชาชนมีน 1 สาย  -  -  - #######ชาชนมีนํ�าใช้ ระชาชนมีนํ�าเพียงพ กอง

(แผนชุมชนตลาด) ที�เพียงพอใช้ในการ ใช้ในการอุปโภค การประปา
อุปโภคบริโภค บริโภค

33 โครงการก่อสร้างห้องนํ�าแล   เพื�อให้มีห้องนํ�าแล 1 หลัง  -  -  - 312,300  มีห้องนํ�าและ มีห้องนํ�าและห้องคองการประป
ห้องครัว ห้องครัว สําหรับพนักงาน ห้องครัวใช้งาน สําหรับพนักงานที�อยู่

ที�อยู่เวรยามกองการประปา เวรยามกองการประปา
34 โครงการก่อสร้างขยายเขตเพื�อให้มีกระแสไฟฟ 1 แห่ง  -  -  - 700,000  ร้อยละ 80 มีกระแสไฟฟ้าที� กอง
ไฟฟ้าโรงผลิตนํ�าประปา เพียงพอต่อการผลิต โรงผลิตนํ�าประปเพียงพอต่อการผลิการประปา
เทศบาลตําบลท่าปลา นํ�าประปา มีไฟฟ้าใช้ นํ�าประปา

35 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟเพื�อให้พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสด
เทศบาล 200,000  -  -  - ร้อยละ 100 พ่อค้า  แม่ค้า และ กองช่าง

ตลาดสดเทศบาลตําบลท่าประชาชนที�ใช้บริกาตําบลท่า
ปลา พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนมีความปลอดภัย

ตลาดสดมีความปลอดภัย และ
ประชาชน ในการใช้กระแสไฟฟ้า

ในการใช้กระแสไฟฟ้า มีความ
ปลอดภัย ตลาดสด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการก่อสร้างขยายระบเพื�อให้กระแสไฟฟ้า 1 แห่ง ########  -  -  - ร้อยละ  100 กระแสไฟฟ้าเพียง กองช่าง
สํานักงานเทศบาลตําบลท่ ต่อการทํางานต่างๆ เทศบาลมีไฟฟ้า ต่อการปฏิบัติงาน
หมู่ที� 1 อย่างเพียงพอต่างๆ

2 โครงการก่อสร้างขยายระบเพื�อให้ประชาชนได้ 1 แห่ง 400,000    -  -  - ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับคว กองช่าง
ถนนเส้นทางจักรยาน ความปลอดภัยในการ ประชาชนมี ปลอดภัยในการ

คมนาคม ความปลอดภัยคมนาคม
3 โครงการติดตั�งและขยายเขเพื�อให้ประชาชนได้ 6 แห่ง  -  -  - 300,000  ร้อยละ  100 ประชาชนได้รับคว กองช่าง
สาธารณะ ความปลอดภัยในการ ประชาชนมี ปลอดภัยในการ
1.  ถนน รพช. สายบ้านค่า    คมนาคม ความปลอดภัยคมนาคม
สะพานข้ามคลองสิงห์
2.  ซอยห้องแถวตํารวจ  -  แยก
ห้วยภูนก
3.  คุ้มเทิดไท้
4.  ซอยบ้านนายพาน  วิสุมา
5.  ถนนต้นนํ�า - ห้วยภูนก
6.  ถนนบ่อขยะ - ห้วยภูนก
(แผนชุมชนทุกชุมชน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     1.1. แผนงานเคหะและชุมชน 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

4 โครงการขุดลอกอ่างเก็บนํ� เพื�อให้มีแหล่งนํ�าใน 1 แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าอุปโ กองช่าง
(แผนชุมชนห้วยภูนก) อุปโภคบริโภค ประชาชนมีนํ�าใ บริโภคตลอดทั�งปี

เพื�ออุปโภคบริโภค
5 โครงการขุดลอกหน้าฝายหเพื�อการระบายนํ�าที� 1 แห่ง  -  -  - ####### ระบายนํ�าได้ มีการระบายนํ�าที�ดี กองช่าง

(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) ป้องกันปัญหานํ�าท่วม ร้อยละ  80 ป้องกันปัญหานํ�าท่วม

6 โครงการขุดลอกลําห้วยสาเพื�อการระบายนํ�าที�ปากคลองกว้าง  -  -  - ####### ระบายนํ�าได้ มีการระบายนํ�ารวด กองช่าง
ห้วยภูนก  ป้องกันการเกิดปัญ 25.00-60.00ม. ร้อยละ  80 ไม่เกิดปัญหานํ�าท่วม
(แผนชุมชนห้วยภูนก) นํ�าท่วม ก้นคลองกว้าง

5.00 -37.00 ม.
ลึก4.00-6.00ม.
ความยาวรวม
425 ม.
จํานวน 3 แห่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 3 โครงสร้างพื�นฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ที� 5 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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     1.1. แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการขุดสระนํ�าเพื�อการเพื�อให้ประชาชนมีน สระนํ�า  -  -  - 200,000  ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าเพื�อ กองช่าง
(แผนชุมชนเนินสวน) ใช้ในการเกษตร กว้าง 40 ม. มีแหล่งนํ�าเพื�อในการเกษตร

ยาว 40 ม. การเกษตร
ลึกประมาณ

2 ม.  

2 โครงการก่อสร้างทางนํ�าล้นเพื�อเป็นแหล่งเก็บกั 1 แห่ง  -  - 448,500  - ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง
ไว้ใช้และเพื�อการเกษตร มีแหล่งนํ�าเพื�อเพื�อการเกษตร

การเกษตร
3 โครงการก่อสร้างทํานบกั�น เพื�อเป็นแหล่งเก็บกั 1 แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง
หลังบ้านนายสมพาน  วิสุม    ไว้ใช้และเพื�อการเกษตร มีแหล่งนํ�าเพื�อเพื�อการเกษตร
(แผนชุมชนห้วยภูนก) การเกษตร

4 โครงการก่อสร้างทํานบกั�น เพื�อเป็นแหล่งเก็บกั 1 แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง
หลังบ้านนายสุชน  จันทร์ท    ไว้ใช้และเพื�อการเกษตร มีแหล่งนํ�าเพื�อเพื�อการเกษตร
(แผนชุมชนห้วยภูนก) การเกษตร

5 โครงการก่อสร้างรางส่งนํ�า เพื�อเป็นแหล่งเก็บกกัว้าง 1 เมตร  -  -  - ####### ร้อยละ 100 ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง
เพื�อการเกษตร  ไว้ใช้และเพื�อการเกลึก 0.80 ม. ประชาชนมีนํ�าใ เพื�อการเกษตร
(แผนชุมชนห้วยภูนก  ,  ตลาด) เพื�อการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โคงการอุดหนุนงานสาธาร เพื�อให้อาสาสมัคร อสม.และ 90,000     90,000   90,000   90,000    ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม กอง
มูลฐานชุมชน สาธารณสุขได้วางแประชาชนร่วม (อุดหนุน (อุดหนุน (อุดหนุน (อุดหนุน ระชาชนได้ดูแในการดูแลสุขภาพสาธารณสุข ฯ

กิจกรรมในการดูแล จัดกิจกรรม ให้ชุมชน ให้ชุมชน ให้ชุมชน ให้ชุมชน สุขภาพตนเองอนามัยของตนเองและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพ ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000 และครอบครัว ครอบครัว ส่งผลให้
เบื�องต้นให้ประชาช และป้องกัน บาท) บาท) บาท) บาท) ชุมชนเกิดความ
อย่างครอบคลุม โรค 6 ชุมชน เข้มแข็งและพึ�งตนเอง

โดยเจ้าหน้าที� ได้
ของรัฐเป็นที�
ปรึกษา

2 โครงการป้องกันท้องไม่พรเ้พื�อป้องกันภาวะท้อด็กและเยาวชน 20,000     20,000   20,000   20,000    ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนมีค กอง
ในวัยรุ่น พร้อมในวัยรุ่น โดยในเขตเทศบาล เด็กรู้จักวิธีป้องกรัู้ในการรู้จักวิธีป้องสาธารณสุขฯ

ความรู้และจักวิธีป้อตําบลท่าปลา การท้อง การคุมกําเนิดและวิธี
การท้อง การคุมกําเนิด ป้องกันโรคติดต่อทาง
รวมถึงการควบคุมโรค เพศสัมพันธ์มากขึ�น
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3 โครงการปรับปรุงสุขาภิบาลเพื�อพัฒนาตลาดสด ปรับปรุง 20,000     20,000   20,000   20,000    ความพึงพอใจตลาดสดมีความ กอง
สิ�งแวดล้อมตลาดสดเทศบมาตรฐานตลาดสดนตลาดสดให้ ของประชาชนสะอาดปราศจาก สาธารณสุขฯ
ท่าปลา และควบคุมป้องกัน สะอาด ที�ใช้บริกาตลาดสเชื�อโรค  สร้างความ

ติดต่อที�มีในอาหารราศจากเชื�อโรค พึงพอใจให้กับประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

152



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

4 โครงการป้องกันและควบคุเพื�อป้องกันและควบณรงค์ให้ความ 40,000     40,000   40,000   40,000    ข้เลือดออกลดลประชาชนได้รับกา กอง
ติดต่อ  (โรคไข้เลือดออก  การระบาดของโรค  แก่ประชาชนใน เป็น 0 ป้องกันโรคและไมส่าธารณสุข ฯ
อักเสบ  ไข้ชิกคุณกุนยา  , ที�มีแมลงและสัวต์ปีการป้องกันโรคไข้ เกิดโรคติดต่อที�มี
ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม ่  พาหะนําโรคที�เกิดใเลือดออก แมลงและสัวต์ปีกเป็น
ไข้หวัดนกฯลฯ) พื�นที� พาหะ

5 โครงการควบคุมและป้องกัเพื�อควบคุมและป้อ  - ให้ความรู้ 30,000     30,000   30,000   30,000    สุนัขและแมวใน - เจ้าของสัตว์เลี�ย กอง
สุนัขบ้า การแพร่ระบาดของ เกี�ยวกับโรค เขตเทศบาล ความรู้ในการป้องกสาธารณสุขฯ

พิษสุนัขบ้า แก่เจ้าของสัตว์ ร้อยละ 90 ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
เลี�ยงและ ถูกควบคุมมิให ้- สุนัขอายุทุกเพศ

ประชาชนทั�วไป เกิดโรค ตั�งแต่ 2 เดือนขึ�นไป
 - จัดซื�อวัคซีน ได้รับการฉีดวัคซีน
ฉีดป้องกันโรค  - สุนัขเพศเมียอายุ 7

เดือน ขึ�นไปได้รับการ
 - จัดซื�อยาฉีด ฉีดวัคซีน
เพื�อคุมกําเนิด  - สุนัขเพศผู้อาย ุ7 
ลดการเพิ�ม เดือนขึ�นไปได้รับการ
ประชากร ทําหมัน (ตอน)
สุนัข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

6 โครงการควบคุมและป้องกัเพื�อป้องกันและควบจัดกิจกรรม 10,000     10,000   10,000   10,000    ผู้ติดเชื�อเอดส์ประชาชนรู้จักวิธีกา กอง
โรคเอดส์ การแพร่ระบาดของ รณรงค์ให้ อัตราเพิ�มขึ�น ป้องกันโรคเอดส์ สาธารณสุขฯ

เอดส์ให้ประชาชนมี ความรู้และ ร้อยละ 0 มากขึ�น
ความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน

การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ
ทางเพศ
สัมพันธ์

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพแลเพื�อส่งเสริมการดูแ จัดซื�อยาและ 10,000     10,000 10,000   10,000    ลากรในเทศบบุคลากรของเทศบ กอง
พยาบาลเบื�องต้น สุขภาพให้แก่บุคลาเวชภัณฑ์ตาม มีร่างกายแข็งแรตําบลท่าปลา ได้รสัาธารณสุข ฯ

ของหน่วยงาน กรอบบัญชี การบริการในกรณี
ยา เจ็บป่วยเบื�องต้นได้ทัน

ต่อเหตุการณ์
8 โครงการอาหารปลอดภัย  -  เพื�อป้องกันและ ให้ความรู้ผู้ 10,000     10,000 10,000   10,000    ความพึงพอใจผู้บริโภคได้รับอาห กอง

มิให้เกิดการปนเปื�อ ประกอบการ ของประชาชนที�ปลอดภัยและมีคสุาธารณสุขฯ
อาจส่งผลกระทบต่ ร้านขาย ต่อคุณภาพอาห ทางโภชนาการต่อ
สุขภาพอนามัยของอาหารจํานวน สุขภาพร่างกาย
บริโภค 10 ร้าน และ

ผู้ประกอบการ
ในตลาดสด

1  แห่ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

154



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

9 อุดหนุนโครงการให้ความชเพื�อช่วยเหลือและ อุดหนุน 18,000     18,000   18,000   18,000    ได้รับผลกระทผู้ได้รับผลกระทบจ กอง
และสงเคราะห์ผู้ได้รับผลกสงเคราะห์ผู้ได้รับผ งบประมาณ ได้รับความช่วยโรคเอดส์ได้รับการสาธารณสุข ฯ
โรคเอดส์  ให้แก ่ ที�ทําการกระทบจากโรคเอด สมทบ เหลือร้อยละ 10ช่วยเหลือและฟื�นฟู
อําเภอท่าปลา กองทุนเฉลิม สภาพ ทั�งร่างการและ

พระเกียรติ จิตใจ
อ.ท่าปลา

10 โครงการระบบหลักประกัน เพื�อสร้างหลักประกั จัดตั�งและ 60,000     60,000   60,000   60,000    ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่มแม่แ กอง
ในระดับท้องถิ�น  (กองทุนหสุขภาพให้กับประชบริหารจัดการ ประชาชนมี เด็ก  ผู้สูงอาย ุ ผู้พสิาธารณสุขฯ
ประกันสุขภาพเทศบาลตําบในพื�นที� โดยกระบวกองทุนหลัก สุขภาพที�แข็งแรผู้ด้อยโอกาส  ผู้ป่วย -
ท่าปลา) มีส่วนร่วมตามความประกันสุขภาพ ขึ�น เรื�อรังและผู้ประกอบ

พร้อม  ความเหมาะ เทศบาลให้ อาชีพที�มีความเสี�ยง
และความต้องการขโปร่งใสและมี ที�อยู่ในเขตพื�นที�
ประชาชนในพื�นที� ประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลท่าปลา 

โดยเทศบาล ได้มีสวัสดิการชุมชน
สมทบเงิน รองรับและสามารถ
(จํานวน จัดการอย่างมีส่วนร่วม
ประชากร x ของชุมชน
40  บาท)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

11 โครงการส่งเสริมสุขภาพแลเพื�อส่งเสริมการดูแ จัดซื�อยาและ 10,000     10,000   10,000   10,000    พึงพอใจของ บุคลากรของเทศบ กอง
พยาบาลเบื�องต้น สุขภาพให้แก่บุคลาเวชภัณฑ์ตาม ประชาชนที�ได้รั ตําบลท่าปลา ได้รสัาธารณสุขฯ

ของหน่วยงาน กรอบบัญชี บริการ การบริการในกรณี
ยา เจ้บป่วยเบื�องต้นได้ทัน

ต่อเหตุการณ์
12 โครงการสายใยรักแห่งครออให้หญิงตั�งครรภ์แ ออกเยี�ยม 10,000     10,000   10,000   10,000    พึงพอใจของ หญิงตั�งครรภ์และเ กอง
ด้านสาธารณสุข ด็กแรกเกิดได้รับกา ติดตามหญิง ประชาชนที�ได้รั แรกเกิดได้รับการดสูาธารณสุขฯ

ดูแลส่งเสริมสุขภาพต ตั�งครรภ์ บริการ ให้มีสุขภาพอนามัยที�
เกณฑ์มาตรฐาน อันจ หญิงหลัง แข็งแรงสมบูรณ์ทั�ง
ส่งผลให้มีสุขภาพอนา คลอดและเด็ก ร่างกายและจิตใจ
แข็งแรง สมบรูณ์ ทั�ง แรกเกิด
ร่างกายและจิตใจ

13 อุดหนุนกิจกรรมวันอาสาสมเพื�อสนับสนุนการ 1 ครั�ง/ปี 2,000       2,000     2,000     2,000      จํานวนครั�งต่อปสีามารถขับเคลื�อน กอง
สาธารณสุขแห่งชาติ ดําเนินงานกิจกรรมให้ ในการอุดหนุนกิจกรรมที�ส่งผลใหส้าธารณสุขฯ

บรรลุตามเป้าหมายงาน สาธารณสุขมูลฐานใน
สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชนเกิด

ประสิทธิภาพ
14 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื�อให้อาสาสมัคร จัดอบรม/สัมมนา  -  -  - 30,000    ร้อยละ 60 อาสาสมัครสาธารณ กอง
อาสาสมัครสาธารณสุข  (อสาธารณสุขมีความระชุม/ศึกษาดูงาน อสม.มีความรู้ มีความรู้และทักษะสาธารณสุขฯ

มีทักษะในการปฏิบั ให้ความรู้และ เพิ�มขึ�น ในการปฏิบัติงาน
ในชุมชน ฝึกทักษะแก่ ช่วยเหลือประชาชน

อสม. ในเขต ได้อย่างถูกต้องและ
เทศบาลตําบล เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที�  6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

15 โครงการปรับปรุงโครงสร้า เพื�อให้ประชาชนมี 3  -  -  - ####### พึงพอใจของ ประชาชนมีห้องนํ�า กองช่าง
ที�จําเป็น เพื�อรองรับการเป็ ห้องนํ�าสาธารณะ ห้องนํ�า ประชาชนที�ได้รั สาธารณะที�สะอาด
ประชาคมอาเซียนในอําเภอที�สะอาด  ถูกสุขลัก กว้าง 5.5 ม. บริการ ถูกสุขลักษณะและ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) และเพียงพอต่อการยาว 11.50 ม. เพียงพอต่อการใช้งาน

ใช้งาน ชาย 3 ห้อง
หญิง 3 ห้อง
ผู้พิการ 1 ห้อง

16 โครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตเพื�อให้มีสถานที�ฆ่า 1 แห่ง  -  - ########  - พึงพอใจของ ประชาชนได้รับกา กอง
อย่างถูกสุขลักษณะ ประชาชนที�ได้รั บริโภคอาหารที�ถูกสาธารณสุขฯ

บริการ สุขลักษณะ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นและการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 4 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที�ยว
    1. ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงานงบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

157



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 อุดหนุนโครงการจัดงานพรเพื�อจัดกิจกรรมยกยดหนุนงบประมา 25,000     25,000   25,000   25,000    จํานวนครั�งต่อปปีระชาชนทั�วได้ร่วมสํานักปลัดฯ
ดาบหักและงานกาชาดจังหเชิดชูเกียรติของพรอําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนแสดงความรําลึกถึง
อุตรดิตถ์  ให้แก ่ ที�ทําการพิชัยดาบหัก วีรชนของชาติ 
อําเภอท่าปลา

2 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรเพื�อส่งเสริมการเผยดหนุนงบประมา 15,000     15,000   15,000   15,000    จํานวนครั�งต่อปผีลผลิตทางการเกสํานักปลัดฯ
งานเทศกาลลางสาดหวานผลผลิตทางการเกษอําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนของจังหวัดอุตรดิตถ์
ของดีเมืองอุตรดิตถ์ให้แก ่ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที�รู้จักแพร่หลาย
ปกครองอําเภอท่าปลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นและการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 4 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที�ยว
    1. ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคเพื�อให้คณะผู้บริหา เข้าร่วมพิธี 20,000     20,000   20,000   20,000    ระชาชนร้อยล  บุคลากรของท้องถอิงสวัสดิการ
ชาติ  ศาสนา และท้องถิ�น ข้าราชการ  พนักงา  สําคัญต่าง ๆ 100 ได้มีส่วนร่วร่วมกิจกรรมทาง

เทศบาลและประชาเช่น  พิธีวาง ในการอนุรักษ์ศาสนาและได้แสดง
ร่วมกิจกรรมวันสําคั พานพุ่ม ประเพณี ความจงรักภักดี
ของชาติและศาสน   ดอกไม้สดใน และวันสําคัญ
แสดงถึงความจงรักวันแม่และวัน
ต่อสถาบัน พ่อแห่งชาติ
พระมหากษัตริย์แล ,  พิธีทําบุญ
ความเป็นศิริมงคล ตักบาตร

ข้าวสาร
อาหารแห้ง
ในวัน

สําคัญต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นและการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดงานวันสงกรานเพื�อส่งเสริมการอนดุกิจกรรมสืบสา 10,000     10,000   10,000   10,000    ความพึงพอในประชาชนร่วมอนุรักสํานักปลัดฯ
วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีสงกรานต์ ร้อยละ 80 ของวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม สร้างความสามัคคี ผู้เข้าร่วมกิจกรรอันดีงามมีความสามัคคี

2 โครงการประเพณีก๋วยสลา เพื�อส่งเสริมและอนุ อุดหนุน 10,000     10,000   10,000   10,000    ระชาชนร้อยล  ประชาชนในชุมชนองสวัสดิการ
(แผนชุมชนเนินสวน) วัฒนธรรมของท้อง งบประมาณ 80 ได้มีส่วนร่วมเนินสวน มีวัฒนธรรม

ในการจัด ในการอนุรักษ์ประเพณีก๋วยสลากเป็น
กิจกรรม ประเพณี เอกลักษณ์และเผยแพร่
ประเพณี ให้เด็กและเยาวชน
ก๋วยสลาก ได้ศีกษา

3 โครงการจัดงานประเพณีแ เพื�ออนุรักษ์กิจกรรม อุดหนุน 250,000   250,000 250,000 250,000  ระชาชนร้อยล  ประชาชนมีการ องสวัสดิการ
แห่ผีตลก เนื�องในวันออกพประเพณีของไทย งบประมาณ 80 ได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม

ในการจัด ในการอนุรักษ์ประเพณีในชุมชน
กิจกรรม ประเพณี

วันออกพรรษา
ให้กับชุมชน
จํานวน 
6 ชุมชน

4 โครงการเทศกาลกินปลาอํเพื�อเข้าร่วมกิจกรรม  1 ครั�ง / ปี 50,000     50,000   50,000   50,000    ร้อยละ 100 ประชาชนในเขต องสวัสดิการ
ท่าปลา เทศกาลกินปลากินปลา ประชาชนได้ร่ว เทศบาลได้เข้าร่วม

ของดีอําเภอท่าปลา อนุรักษ์วัฒนธรรกิจกรรมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมประเพณี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นและการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ�น

1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการส่งท้ายปีเก่าต้อนรเพื�ออนุรักษ์วัฒนธร 1 ครั�ง/ปี 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 100 ประชาชนร่วม สํานักปลัดฯ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) ประเพณีส่งท้ายปีเก่า ประชาชนได้ร่ว กิจกรรมสร้างความ

ต้อนรับปีใหม่ อนุรักษ์วัฒนธรรสัมพันธ์อันดี
ประเพณี ในวันส่งท้ายปีเก่า

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬเพื�อสร้างความสัมพ 1 ครั�ง/ปี 50,000     50,000   50,000   50,000    ประชาชนร้อยลประชาชนในเขต สํานักปลัดฯ
ต้านยาเสพติดและชุมชนสัที�ดีระหว่างชุมชน 80 มีความ เทศบาลมีความ
(แผนชุมชนทุกชุมชน) สัมพันธ์ที�ดีต่อกัสัมพันธ์ที�ดีต่อกัน

7 โครงการแข่งขันกีฬาและ เพื�อให้คณะผู้บริหา ร่วมกิจกรรม 200,000   200,000 50,000   50,000    คณะผู้บริหาร บุคลากรของเทศบสํานักปลัดฯ
กิจกรรมท่าปลาเกมส์ ข้าราชการ  พนักงา  การแข่งขัน ข้าราชการ ได้ผ่อนคลายความ

เทศบาล และสมาชิ กีฬาท่าปลา พนักงาน เครียดออกกําลังกาย
ได้ร่วมกิจกรรมออก เกมส์ มีสุขภาพที� และสร้างสัมพันธภาพ
กายและสร้างความ แข็งแรง ระหว่างหน่วยงาน
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน

8 โครงการส่งสริมการออกกําเพื�อให้ประชาชน ประชาชนในเขต 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 80 ประชาชนได้ กอง
ออกกําลังกายเพื�อส เทศบาล ประชาชนมี ออกกําลังกาย สาธารณสุขฯ
ที�ดี สุขภาพที�ดี เพื�อสุขภาพที�ดี

9 โครงการสนับสนุนนักกีฬา/เพื�อส่งเสริมให้เด็ก ตลอดปี 40,000     40,000   40,000   40,000    ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนไดส้ํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา เข้าเยาวชนเล่นกีฬา งบประมาณ เด็กและเยาวชนการส่งเสริมการเล่น
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ รักกีฬา กีฬา

10 โครงการร่วมแข่งขันกีฬา เพื�อส่งเสริมการเล่น 1  ครั�งต่อปี 25,000     25,000   25,000   25,000    ร้อยละ 100 หน่วยงานต่าง ๆ มสีํานักปลัดฯ
เบญจสัมพันธ ์ และสร้างความสัมพันธ์ หน่วยงานมีควาเชื�อมความสัมพันธ์ที�ดี

อันดีระหว่างหน่วยงาน สามัคคี ต่อกัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

11 อุดหนุนโครงการร่วมแข่งขัเพื�อสนับสนุนยุวชน 1 ครั�ง/ปี 6,000       6,000     6,000     6,000      ร้อยละ 70 ยุวชนมีการใช้เวลาสํานักปลัดฯ
ฟุตบอลยุวชนรุ่นอายุไม่เกิน    เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ยุวชนใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์
ต้านภัยยาเสพติด  ให้แก ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ให้เป็นประโยช ป้องกันและแก้ไข
สํานักงานท้องถิ�นจังหวัดอุ ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด

12 ก่อสร้างสนามเปตองประจําเพื�อส่งเสริมสุขภาพ 6 แห่ง  -  -  - 100,000  ร้อยละ 70 เพื�อให้ประชาชนมี กองช่าง
(แผนชุมชนเนินสวน) ประชาชนให้สมบูรณ์ ประชาชนมีสุขภาสุขภาพอนามัยสมบูรณ์

แข็งแรง ปลอดจากโรค แข็งแรงเพิ�มขึ�นแข็งแรงเหมาะสมใน
ติดต่อและไม่ติดต่อ การดํารงชีวิตประจําวัน

13 โครงการจัดซื�อเครื�องออก เพื�อส่งเสริมให้ประช 1 ชุด  -  -  - 10,000    ร้อยละ 70 ประชาชนเห็นความ กอง
เห็นความสําคัญของการ ประชาชนมีสุขภาสําคัญของการออกสาธารณสุขฯ
ออกกําลังกายรักษาสุขภาพ แข็งแรงเพิ�มขึ�นกําลังกายรักษาสุขภาพ

14 โครงการก่อสร้างศูนย์กีฬา เพื�อให้อําเภอท่าปล 1 แห่ง  -  -  - ######## ร้อยละ 70 ประชาชนในเขตอํา กองช่าง
อําเภอท่าปลา  ศูนย์กีฬาครบวงจรที�มี ประชาชนมีสุขภาท่าปลาและบริเวณ

มาตรฐาน แข็งแรงเพิ�มขึ�นใกล้เคียงมีสถานที�
ออกกําลังกายอย่าง
ครบวงจร

15 โครงการก่อสร้างสวนสุขภ เพื�อให้ประชาชนมีแ 1  -  -  - ####### ร้อยละ 70 ประชาชนมีแหล่ง กองช่าง
(ข้างที�ว่าการอําเภอท่าปลาพักผ่อนหย่อนใจและ ประชาชนมีสถานพักผ่อนหย่อนใจและ

ออกกําลังกาย ผักผ่อน ออกกําลังกาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

16 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื�อให้ประชาชนมี 1 แห่ง  -  -  - ####### สนามกีฬาที�ไ ประชาชนในเขต สํานักปลัดฯ
เอนกประสงค์อําเภอท่าปลสถานที�ในการ มาตรฐาน อําเภอท่าปลา
สนามฟุตซอล ออกกําลังกาย มีสถานที�ในการ

ออกกําลังกาย
17 โครงการก่อสร้างสนามฟุต เพื�อให้ประชาชนมี 1 แห่ง  -  -  - ####### สนามกีฬาที�ไ ประชาชนในเขต สํานักปลัดฯ
อําเภอท่าปลาและระบบไฟสถานที�ในการ มาตรฐาน อําเภอท่าปลา
ส่องสว่างสนามฟุตบอล ออกกําลังกาย มีสถานที�ในการ

ออกกําลังกาย
18 โครงการออกกําลังกายเพื�อ1  เพื�อค้นหาและเฝป้ระชาชนในเข 20,000      -  -  - ร้อยละ 70 ประชาชนกลุ่ม กอง

ระวังผู้มีความเสี�ยงโเทศบาลตําบล ประชาชนมีสุขภาเป้าหมายได้รับการสาธารณสุขฯ
หัวใจและหลอดเลือท่าปลา แข็งแรงเพิ�มขึ�นส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
2.  เพื�อลดอัตราการอ้วน โรคและฟื�นฟูสภาพ
ลงพุงและภาวะเสี�ยงจาก ร่างกาย
โรคอ้วน
3.  เพื�อส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
    1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

19 โครงการปรับปรุงสนามฟุตเพื�อให้มีสนามกีฬา 1  แห่ง ########  -  -  - ร้อยละ 80 มีสนามกีฬาสําหรับ กองช่าง
ลู่วิ�ง ออกกําลังกาย และสําหรับ เด็กและเยาวชนออกกําลังกาย และ

ใช้เป็นศูนย์กลางในการจัด มีสนามเพื�อเล่นสําหรับใช้เป็นศูนย์กลาง
การแข่งขันกีฬา กีฬา ในการจัดการแข่งขัน

กีฬาต่างๆ
20 โครงการปรับปรุงสนามฟุตเพื�อป้องกันฝนและ 1  แห่ง ########  -  -  - ร้อยละ 80 ไม่มีอุปสรรคในกา กองช่าง

(ก่อสร้างหลังคาคลุม) ไม่ให้มีอุปสรรคในการ เด็กและเยาวชนแข่งขันกีฬาฟุตซอล
แบบมาตรฐานการกีฬา แข่งขันกีฬาฟุตซอล มีความปลอดภัย

ในการเล่นกีฬา
21 โครงก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรเพื�อเป็นสถานที�เก็บ 1  แห่ง ########  -  -  - ร้อยละ 100 มีสถานที�เก็บรักษาสํานักปลัดฯ
ประจําอําเภอท่าปลา และอนุรักษ์วัฒนธรรม มีสถานที�อนุรักษและอนุรักษ์วัฒนธรรม

ของอําเภอท่าปลา วัฒนธรรม ของอําเภอท่าปลา
เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 7 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื�อเป็นการเฉลิม ัดกิจกรรมเฉลิ 100,000   100,000 100,000 100,000  ประชาชนร้อยลประชาชนมีการจัดสํานักปลัดฯ
พระเกียรติ กิจกรรมร่วมกัน พระเกียรติปีละ 80 ได้มีส่วนร่วมเฉลิมพระเกียรติและ

จงรักภักดีต่อสถาบั 1 ครั�ง ในการแสดงควาแสดงความจงรักภักดี
พระมหากษัตริย์ จงรักภักดี ต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์
2 โครงการวันเทศบาล เพื�อให้พนักงานเทศประชาชนและ 5,000       5,000     5,000     5,000      ร้อยละ 100 พนักงานเทศบาลแสํานักปลัดฯ

และประชาชนทํา นักงานเทศบาล พนักงานและประชาประชาชนทํากิจกรรม
กิจกรรมร่วมกัน ทํากิจกรรมร่วมกั ร่วมกัน

3 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื�นฐเพื�อให้เทศบาลฯ มี พื�นที�ในเขต 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 100 เทศบาลฯ มีข้อมูลสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา พื�นฐาน ในการพัฒ เทศบาล เทศบาลมีข้อมูลพื�นฐานในการพัฒนา

พื�นที� พื�นฐาน พื�นที�
4 โครงการส่งเสริมประชาธิป1.เพื�อส่งเสริมให้ปรประชาชนในเขต 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 80 ประชาชนรู้และเข้าสํานักปลัดฯ

มีความรู้ และเข้าใจ เทศบาล ของผู้เข้าร่วม ขั�นตอนการเลือกตั�ง
ขั�นตอนและกระบวนการ โครงการ ตามระบบ
ของประชาธิปไตย ประชาธิปไตย
2. เพื�อปลูกฝังจิตสํานึก ตลอดจนผลดีผลเสีย
แนวคิดและค่านิยม ในการใช้สิทธิเลือกตั�ง
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน  
3. เพื�อกระตุ้นให้ประชาชน
มีความสนใจและ
เข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรม
ประชาธิปไตยในสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดทําแผนชุมชน เพื�อสนับสนุนให้ชุมดทําโครงการจั 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ 60 ชุมชนมีความเข้มแสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา มีความเข้มแข็งในกทําแผนชุมชน ประชาชนมีควา ในการจัดทําแผน

จัดทําแผนพัฒนา เข้าใจเกี�ยวกับพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนของตนเอง การจัดทําแผนชุมตนเอง

2 โครงการวันเยาวชนแห่งชาเพื�อสนับสนุนให้เยาเยาวชนในเขต 5,000       5,000     5,000     5,000      วามพึงพอใจ เยาวชนรวมกลุ่มทอํงสวัสดิการ
รวมกลุ่มทํากิจกรรม เทศบาล ของเยาวชนที�ร่วกิจกรรมที�เป็น
เกิดประโยชน์ กิจกรรม ประโยชน์

3 โครงการสานใยรักครอบครเัพื�อส่งเสริมการทํา จัดกิจกรรม 10,000     10,000   10,000   10,000    ความพึงพอใจครอบครัวมีการทําองสวัสดิการ
การพัฒนาสตรีในท้องถิ�น กิจกรรมร่วมกันของ การส่งเสริม ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมร่วมกัน

คนในครอบครัว การดูแล โครงการ
เอาใจใส่ ร้อยละ 70
ครอบครัว

4 โครงการสืบสานสายใย เพื�อส่งเสริมให้ประช ประชาชน 50,000     50,000   50,000   50,000    ร้อยละ 100 ประชาชนร่วมอนุรักองสวัสดิการ
ใส่ใจผู้สูงอายุ ดูแลผู้สูงอายุ และรในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุได้รับวัฒนธรรมประเพณี

อนุรักษ์วัฒนธรรม การดูแล อันดีงามชุมชนมึความ
ประเพณีอันดีงาม เข้มแข็งอย่างยั�งยืน 

และสามารถช่วยเหลือ
ด้านสมาชิกใน
สวัสดิการชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการสมทบเงินทุนสวัสเพื�อให้มีเงินทุนสวัสชุมชนในพื�นที� 300,000   300,000 300,000 300,000  ชุมชนมีเงิน มีเงินทุนสวัสดิการองสวัสดิการ
ชุมชน เทศบาลตําบลท่าปชุมชนเทศบาลตําบ เขตเทศบาล สวัสดิการ ชุมชน เทศบาลตําบล

ท่าปลา
6 โครงการมอบนํ�าใจให้กับ ช่วยเหลือผู้ยากไร ้ผู้ด้อยโอกาสใน 102,000   102,000 102,000 102,000  ร้อยละ 80 ผู้ยากไร ้ด้อยโอกาองสวัสดิการ
ผู้ด้อยโอกาส ด้อยโอกาสในเขตเ เขตเทศบาล ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกมีรายได้ช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหตนเองไม่ตกเป็นภาระ
ของสังคม

7 อุดหนุนโครงการจัดงานรา เพื�อสนับสนุนการจดัหนุนงบประมา 10,000     10,000   10,000   10,000    จํานวนครั�งต่อปอีําเภอท่าปลา สํานักปลัดฯ
รัฐพิธ ี อําเภอท่าปลา  ให้แ  ราชพิธีและรัฐพิธ ีอํให้กับอําเภอท่าปลา ที�อุดหนุน มีงบประมาณในการ
ที�ทําการปกครองอําเภอท่าท่าปลา จัดงานราชพิธีและรัฐพิธี

8 โครงการพัฒนาผู้นําชุมชน  เพื�อพัฒนาศักยภาพนําชุมชน ผู้นําค  -  -  - 100,000  ร้อยละ 60 ผู้นําชุมชน  ผู้นําคุ้  องสวัสดิการ
การบริหารจัดการชุมชน ผู้นําชุมชน ผู้นําคมีความรู้และแนวทาง 
และคุ้มให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้เพิ�มขึ�นในการพัฒนาให้มี

ศักยภาพและเข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการปรับปรุงอาคารเอ เพื�อให้ชุมชนมีอาค 1 หลัง  -  -  - 100,000  ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถา กองช่าง
ประสงค์ประจําชุมชนเนินส  สถานที�ในการประกอบ ชุมชนเนินสว่าง 2 ในการประกอบ
(แผนชุมชนเนินสว่าง  2) กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาคารใช้ในกิจกรกิจกรรมต่าง ๆ

ต่าง ๆ
2 โครงการเมืองน่าอยู่  ชุมช เพื�อให้ศูนย์การเรีย ศูนย์การ  -  -  - 50,000    ร้อยละ 80 เทศบาลเข้มแข็ง สํานักปลัดฯ

เมืองน่าอยู ่ ชุมชน เรียนรู้ เทศบาลเป็นเมือชุมชนเข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางในการ น่าอยู ่ชุมชน กลุ่มเข้มแข็ง และมี
พัฒนาในด้านต่าง ๆ น่าอยู ่ คุณภาพชีวิตที�ดีขึ�น
ทั�ง  4  มิติ
1.  มิติเมืองปลอดภัย
2.  มิติเมืองสะอาด
3.  มิติเมืองคุณภาพชีวิต
4.  มิติเมืองธรรมาภิบาล
5.  มิติเมืองวัฒนธรรม

3 โครงการก่อสร้างอาคารเอ เพื�อให้ชุมชนมีอาค 1 หลัง  -  -  - 250,000  ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถา กองช่าง
ประสงค์ประจําชุมชนห้วยภสูถานที�ในการประกอบ ชุมชนห้วยภูนก ในการประกอบ
(แผนชุมชนห้วยภูนก) กิจกรรมต่าง ๆ ของ อาคารใช้ในกิจกรกิจกรรมต่าง ๆ

ชุมชน ต่าง ๆ
4 โครงการก่อสร้างอาคารเอ เพื�อให้ชุมชนมีอาค 1  หลัง  -  -  - 700,000  ร้อย 100 ชุมชนมีอาคารสถา กองช่าง
ประสงค์ประจําชุมชนเนินสสถานที�ในการประกอบ ชุมชนเนินสวนมใีนการประกอบ
(แผนชุมชนเนินสวน) กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อาคารใช้ในกิจกรกิจกรรมต่าง ๆ

ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 7 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการฝึกอบรม อปพร. เพื�อฝึกอบรมสมาชจิัดกิจกรรมฝึก 30,000     30,000   30,000   30,000    ระชาชนที�ได้รั มีสมาชิก อปพร. สํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา และฝึกอบรมทบทวอบรมในการ ความช่วยเหลือเพิ�มขึ�นและสมาชิก

สมาชิก อปพร.ให้มีปฏิบัติงานให้ ร้อยละ 100 อปพร. เดิมได้รับการ
ความรู้และทักษะในอปพร.อย่าง อย่างถูกวิธี ฝึกอบรมทบทวน
ปฏิบัติหน้าที�อย่างมตี่อเนื�องทุกปี ความรู้และทักษะใน
ประสิทธิภาพ หน้าที�

2 โครงการวัน อปพร. เพื�อสนับสนุนการทํ 1 ครั�ง/ปี 10,000     10,000   10,000   10,000    ปพร. ร้อยละ 1 อปพร. เทศบาลตําสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา กิจกรรมต่าง ๆ ของ เห็นความสําคัญท่าปลา ได้รับการ

อปพร. เทศบาลตําบล ในหน้าที� สนับสนุนในการทํา
ท่าปลา กิจกรรมต่าง ๆ 

3 อุดหนุนโครงการบรรเทาทุ เพื�อสนับสนุนการดดํหนุนงบประมา 15,000     15,000   15,000   15,000    จํานวนครั�งต่อปเีหล่ากาชาดจังหวอังสวัสดิการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสงานของเหล่ากาชา  ให้เหล่ากาชาด ที�อุดหนุน อุตรดิตถ์มีงบประมาณ
ผู้ด้อยโอกาส ให้แก ่เหล่ากจังหวัดอุตรดิตถ์ด้า จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนราชการ ในการดําเนินการด้าน
จังหวัดอุตรดิตถ์ การบรรเทาทุกข์และ การบรรเทาทุกข์และ

ช่วยเหลือประชาชน ช่วยเหลือ ประชาชนผู้
ผู้ประสบภัย/ผู้ด้อยโอกาส ประสบภัย/ผู้ด้อย
ในพื�นที� โอกาสในพื�นที�

4 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบเพื�อช่วยเหลือบรรเทห้ความช่วยเหลื 281,032   281,032 281,032 281,032  ประชาชนร้อยลประชาชนที�ประสบสํานักปลัดฯ
สาธารณภัย ความเดือดร้อนของ ประชาชนที� 100 ได้รับความได้รับการช่วยเหลือ

ประสบภัยในเบื�องต้ ประสบภัย ช่วยเหลือทันทบีรรเทาความเดือดร้อน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 7 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการป้องกันและลดอุบเัพื�อลดการเกิดอุบัตดิกิจกรรมในกา 10,000     10,000   10,000   10,000    ดการเกิดอุบัติเหประชาชนมีความ สํานักปลัดฯ
ทางถนน บริเวณจุดเสี�ยงอันตป้องกันและลด เป็น  0 ปลอดภัยในการใช้รถ

อุบัติเหตุช่วง ใช้ถนน  สติถิการเกิด
เทศกาล อุบัติเหตุลดลง

6 โครงการจัดซื�อแผงเหล็กกั�เพื�อให้เจ้าหน้ามีอุป 10  อัน 250,000   250,000 250,000 250,000  ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที�มีอุปกรณสํานักปลัดฯ
ในการปฏิบัติหน้าที� เจ้าหน้าที�มีอุปกรในการปฏิบัติหน้าที�

ใช้ปฏิบัติงาน
7 โครงการจัดซื�อเครื�องรับส่งเพื�อให้เจ้าหน้ามีอุป 8 เครื�อง 96,000      -  -  - บส่งสัญญาณ เจ้าหน้ามีอุปกรณ์ใสํานักปลัดฯ
สัณญานวิทยุมือถือ ในการปฏิบัติหน้าที� วิทยุ 8 เครื�อง ในการปฏิบัติหน้าที�

8 โครงการจัดซื�อถังเคมีแบบเพื�อให้สถานที�ราชก 60 ถัง 100,000 100,000 100,000 100,000  ถังเคมี จํานวนสถานที�ราชการแลสํานักปลัดฯ
และครัวเรือนมีอุปกรณ์ 60 ถัง ครัวเรือนมีอุปกรณ์
ในการรับมือเหตุ ในการรับมือเหตุ
เพลิงไหม้ในเบื�องต้น เพลิงไหม้ในเบื�องต้น

9 โครงการจัดซื�อรถพ่วง  (ลาเพื�อให้มีรถในการข 1 คัน  -  -  - 500,000  รถพ่วง 1 คัน มีรถในการขนย้ายสํานักปลัดฯ
ท้องแบน) เรือท้องแบน เรือท้องแบน

10 โครงการก่อสร้างอาคาร อปเพื�อให้มีสถานที�ทํา 1  หลัง  -  -  - ####### ร้อยละ 100 งานป้องกัน ฯ มี สํานักปลัดฯ
พร้อมห้องเก็บของ และสถานที�เก็บวัสดุ มีอาคาร อปพรสถานที�ทํางานและ

ครุภัณฑ์ของงานป้องกันฯ เก็บวัสดุครุภัณฑ์
11 ถังดับเพลิงชนิดสารเหลวร เพื�อใช้ในการดับไฟพื�นที�ในเขต  -  -  - 10,000    ร้อยละ 100 เพื�อมีอุปกรณ์ใช้งาสํานักปลัดฯ

NONCFC (คาร์โปรตรอน)จากไม,้กระดาษ,แก เทศบาล ประชาชนมี อย่างถูกประเภท
ไฟฟ้าซ๊อด ความปลอดภัย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

170



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการ  TO  BE  NUM เพื�อให้เยาวชนทํา เยาวชนในเขต 5,000       5,000     5,000     5,000      ร้อยละ 60 เยาวชนมีการทํา สํานักปลัดฯ
ONE กิจกรรมที�เป็นประโ เทศบาล เยาวชนใช้เวลาว่กิจกรรมที�เป็น

ร่วมกัน  ห่างไกลปัญหา ให้เกิดประโยชนประโยชน์ร่วมกันห่าง
ยาเสพติด ไกลปัญหายาเสพติด

2 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกเพื�อให้นักเรียนนักศกึเรียน นักศึกษ 150,000   150,000 150,000 150,000  กเรียน นักศึกษนักเรียนนักศึกษาทสํานักปลัดฯ
ทํางานในช่วงปิดภาคเรียน   ทํากิจกรรมที�เป็น ในเขตเทศบาล ร้อยละ 20 กิจกรรมที�เป็น
เพื�อป้องกันปัญหายาเสพติประโยชน์  มีรายได้ลด มีงานทําในช่วง ประโยชน์มีรายได้ลด
แก้ไขปัญหาสังคมและควาภาระผู้ปกครองลดความ ภาคเรียน ภาระผู้ปกครอง  
(แผนชุมชนทุกชุมชน) เสี�ยงเกี�ยวกับปัญหา ลดความเสี�ยงเกี�ยวกับ

ยาเสพติด ปัญหายาเสพติด
3 โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าเพื�อป้องกันและแกป้ระชาชนในเขต 50,000     50,000   50,000   50,000    ร้อยละ 100 พื�นที�ไม่มีปัญหาเกี�สํานักปลัดฯ
ปัญหายาเสพติดในชุมชน  ปัญหายาเสพติดใน เทศบาล ในการรสร้าง กับยาเสพติด  /ศตส.ทต.
"ตาสับปะรด" เครือข่ายที�เข้มแข็ง
(แผนชุมชนทุกชุมชน)

4 โครงการอบรมให้ความรู้เกี�เพื�อให้เยาวชนเทศเยาวชนในเขต 150,000   50,000   50,000   50,000    ร้อยละ 60 เยาวชนเทศบาลตํสํานักปลัดฯ
ยาเสพติดแก่กลุ่มเสี�ยง ตําบลท่าปลามีควา เทศบาล เยาวชนมีความท่าปลามีความรู้คว  /ศตส.ทต.

ความเข้าใจเกี�ยวกับภัย เกี�ยวกับยาเสพตเิข้าใจเกี�ยวกับ ท่าปลา
ยาเสพติด ภัยของยาเสพติด

5 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซ เพื�อส่งเสริมให้ให้เดด็กและเยาวชน 130,000   130,000 130,000 130,000  ร้อยละ 80 เด็ก  เยาวชนและ สํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลาต้านเยาวชนและประชาในเขตเทศบาล เด็กและเยาวชนประชาชน เล่นกีฬา

เล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้ ห่างไกลยาเสพตใิช้เวลาว่างให้เป็น
เป็นประโยชน์ ประโยชน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

6 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงเพื�อให้ประชาชนในครือข่ายเฝ้าระวั 300,000   300,000 300,000 300,000  ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้สํานักปลัดฯ
เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายามีความรู้เกี�ยวกับ ปัญหายาเสพติด ผู้เข้าร่วมโครงกาเกี�ยวกับภัยยาเสพติด
ในชุมชน"แบบตาสับปะรด"ยาเสพติด มีความรู้เพิ�มขึ�น
(แผนชุมชนตลาด)

7 อุดหนุนโครงการป้องกันแลเพื�อให ้ศตส.อ.ท่าป อุดหนุน 40,000     40,000   40,000   40,000    จํานวนครั�งต่อปศีตส.อ.ท่าปลา สํานักปลัดฯ
ปัญหายาเสพติด  ให้แก ่ ศมีงบประมาณในการอําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนมีงบประมาณในการ
ปฏิบัติการต่อสู้เพื�อเอาชนะดําเนินงานด้านยาเสพติด งบประมาณ ดําเนินงานด้าน
อําเภอท่าปลา ยาเสพติด

8 โครงการบรรพชาสามเณร เพื�อให้เยาวชนใช้เวเยาวชนในเขต  -  -  - 100,000  ร้อยละ 80 เยาวชนมีการใช้เวสํานักปลัดฯ
ภาคฤดูร้อน ว่างให้เป็นประโยชน เทศบาล เยาชนใช้เวลาว่างว่างให้เป็นประโยชน์
(แผนชุมชนท่าปลา  1) ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี�ยวกับยาเสพติด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
1.  ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
     1.1. แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงานงบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูเพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยผู้สูงอายุในเขต 2,814,000 2,814,000 ####### 2,814,000 ผู้สูงอายุ เป็นการช่วยเหลือใองสวัสดิการ
ผู้สูงอายุและเพื�อใหเทศบาลตําบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
มีความเป็นอยู่ที�ดี ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

2 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้พเิพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยผู้พิการในเขต 1,478,400 1,478,400 ####### 1,478,400 ผู้พิการ เป็นการช่วยเหลือใองสวัสดิการ
ผู้พิการและเพื�อให้ผเทศบาลตําบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
มีความเป็นอยู่ที�ดี ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

3 สนับสนุนเงินสงเคราะห์ผู้ป่เพื�อจ่ายเป็นค่าเบี�ยป่วยเอดส์ในเข 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้ป่วยเอดส์ เป็นการช่วยเหลือใองสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์และเพื�อเทศบาลตําบล ร้อยละ 100 ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ผู้ป่วยเอดส์มีความเ ท่าปลา ได้รับความช่วยเหลือ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ตัวชี�วัด 
(KPI)

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์
173



(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดทําวารสารเทศเพื�อประชาสัมพันธ์ขเผยแพร่ข่าว 30,000     30,000   30,000   30,000    ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับทรสํานักปลัดฯ
ตําบลท่าปลา ข่าวสารของเทศบาสารของเทศบาล ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 

ทราบข้อมูลข่าวสของเทศบาล
2 โครงการแผ่นดินธรรม แผ่น1. เพื�อให้ทุกภาคส่ ทุกภาคส่วน 30,000     30,000   30,000   30,000    ร้อยละ 80 1. ทุกภาคส่วนทําสํานักปลัดฯ

กิจกรรมร่วมกันในกทํากิจกรรมร่วมกัน ความพึงพอใจกิจกรรมร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของผู้ร่วมโครงกแก้ไขปัญหาความ
ประชาชน เดือดร้อนประชาชน
2. เพื�อส่งเสริมและ 2. หมู่บ้าน /ชุมชน 
สนับสนุนให้หมู่บ้าน / เกิดความเข้มแข็ง
ชุมชน  เกิดความเข้มแข็ง 3.เกิดความ
3.เพื�อสร้างสภาวะ สงบสุข เกื�อกูลต่อการ
แวดล้อม ให้เกิดความ ดําเนินงานของรัฐบาล
สงบสุข เกื�อกูลต่อการ
ดําเนินงานของรัฐบาล

3 โครงการเทศบาลพบประชเพื�อประชาสัมพันธ์ขนที�ในเขตเทศบ 50,000     50,000   50,000   50,000    ประชาชนร้อยลประชาชนได้รับทราสํานักปลัดฯ
ข่าวสารของเทศบาลและ 80  ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของเทศบาล
ให้บริการประชาชนถึงพื�นที� ข่าวสารและบริกและได้รับการบริการถึงพื�นที�

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษเพื�อพัฒนาความรู้แ อบรม และ 100,000   100,000 100,000 100,000  ร้อยละ 80 บุคลากรของเทศบสํานักปลัดฯ
นอกสถานที�แก่บุคลากรเทหาประสบการณ์จากศึกษาดูงาน ความพึงพอใจได้รับการพัฒนาความรู้
ตําบลท่าปลา หน่วยงานที�ประสบ นอกสถานที� ของผู้ร่วมโครงกและหาประสบการณ์

สําเร็จในการบริหารมา จากหน่วยงานที�
ปรับใช้ในการพัฒนา ประสบความสําเร็จ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที�

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการเลือกตั�งผู้บริหาร เพื�อให้เทศบาลตําบประชาชนใน 10,000     10,000   10,000   10,000    ประชาชนร้อยลเทศบาลตําบลท่าปสํานักปลัดฯ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลมีผู้บิหารและสมาชิ เขตเทศบาล 80 ขึ�นไป มีผู้บริหารและสมาชิก

เทศบาลตําบลท่าปลา มาใช้สิทธิเลือกตสภาเทศบาลตําบล
ตามวาระ มท่าปลา ตามวาระ

6 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธนิักงาน  ผู้บริห 180,000   180,000 180,000 180,000  ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบสํานักปลัดฯ
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอสมาชิกสภา บุคลากรมีความได้เข้ารับการอบรม กองคลัง
ปฏิบัติงาน บุคลากร พนักงานจ้าง เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภเพื�อพัฒนาความรู้แคลากรในเทศบ 10,000     10,000   10,000   10,000    ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบสํานักปลัดฯ
ของบุคลากรเทศบาลตําบลความสามารถของ บุคลากรมีความได้รับการพัฒนาความรู้

บุคลากรของเทศบาล เพิ�มขึ�น ความสามารถ
8 โครงการจัดซื�อเก้าอี�ทํางานเพื�อให้เจ้าหน้าที�มีเ 7 ตัว 19,600      -  -  - เก้าอี�ทํางานไดเ้จ้าหน้าที�มีเก้าอี�นั�งสํานักปลัด

สําหรับในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน สําหรับในการ กองคลัง
ปฏิบัติงาน

9 โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บ เพื�อให้มีตู้เหล็กสําห 2 หลัง  -  -  - 16,000    เหล็กเก็บเอกสมีตู้เหล็กสําหรับ สํานักปลัด
2 บานเลื�อน เก็บเอกสารต่างๆเพื�อความ ไว้ใช้งาน เก็บเอกสารต่างๆแ กองคลัง

เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความระเบียบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

10 โครงการจัดซื�อเครื�องโปรเ เพื�อใช้ในงานประชุ 1 เครื�อง  -  -  - 30,000 ครื�องโปรเจคเตห้องประฃุมสภา สํานักปลัด
ห้องประชุมสภาเทศบาล ไว้ใช้งาน เทศบาลตําบลท่าปลา
ตําบลท่าปลา มีเครื�องโปรเจคเตอร์

สําหรับใช้งาน
11 โครงการเปลี�ยนระบบเครื�อเนื�องจากระบบเสียง 1  ชุด  -  -  - 10,000 มีเครื�องเสียง ผู้ใช้รถได้รับข่าวสาสํานักปลัด
รถตู ้หมายเลขทะเบียน นข ไม่ได้ ประจํารถ หรือฟังเพลงระหว่างไป

ติดต่อราชการ
12 โครงการเปลี�ยนระบบเครื�อเพื�อความสะดวกขอ 1 ชุด  -  -  - 35,000 มีระบบเครื�อง ขับรถไปติดต่อราชสํานักปลัด
อากาศรถตู ้หมายเลขทะเบี  ในการไปปฏิบัติงานราชการ ปรับอากาศ มีความสะดวกสบาย
นข 938 ประจํารถ แก่ผู้ใช้รถ

13 โครงการจัดซื�อเครื�อง เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 7,700        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ สํานักปลัด
Multifunction พิมพ์แบบฉี ใช้ในการปฏิบัติงาน ใช้ในสํานักงานใช้ในการปฏิบัติงาน
 (Inkjet)

14 โครงการจัดซื�อพัดลมติดผเพื�อระบายอากาศ ท 1  ตัว  -  -  - 6,000 มีพัดลมติดผนังมีพัดลมใช้ในสํานักสํานักปลัด
อากาศเย็นสบาย ไว้ใช้งาน

15 โครงการจัดซื�อรถตู ้ เพื�อใช้ในการเดินท 1 คัน  - #######  -  - รถตู ้1 คัน สะดวกในการติดต่ สํานักปลัด
ราชการหรือเดินทางไป ราชการและการเดินทาง
ราชการอื�นๆ ไปราชการ

16 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอเพื�อใช้ในการทําคว 1 เครื�อง 18,000      -  -  - ครื�องปรับอาก สะดวกในการปฏิบั สํานักปลัด
สําหรับห้องควบคุมเครื�องเ และระบายอากาศ ไว้ใช้งาน
ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลท่าปลา

17 โครงการจัดทําเนียบบุคลาเพื�อให้มีทําเนียบบุค 1 แห่ง 20,000      -  -  - ทําเนียบบุคลา เทศบาลตําบลท่าปสํานักปลัดฯ
เทศบาลตําบลท่าปลา เทศบาลตําบลท่าปลา ที�ชัดเจน มีทําเนียบบุคลากร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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18 โครงการจัดซื�อเครื�องโทรทเพื�อสําหรับให้พนัก 2 เครื�อง 30,000      -  -  - ร้อยละ 80 เพื�อความรู้ข่าวสารสํานักปลัดฯ
ดูข่าวสารบ้านเมือง พนักงานได้รับรบ้านเมือง
เพิ�มขึ�น ข่าวสารเพิ�มขึ�น

19 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอเพื�อให้มีสภาพอาก 1 เครื�อง  -  -  - 45,000 มีเครื�องปรับ เพื�อความสะดวกในสํานักปลัดฯ
เบอร ์5 มอก.  ขนาด 30,0  เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน อากาศไว้ใช้งานปฏิบัติงาน
พร้อมติดตั�ง ชนิดแขวน ในห้องสํานักงาน

20 โครงการจัดซื�อพัดลมระบาเพื�อช่วยระบายอาก 1 อัน  -  -  - 1,000      ร้อยละ90 ช่วยระบายอากาศไสํานักปลัดฯ
สําหรับห้องนํ�า ช่วยระบายอากาศ

21 โครงการจัดซื�อเครื�องฉายขเพื�อให้มีอุปกรณ์ใน 1 เครื�อง  -  -  - 100,000  มีอุปกรณ์ในกาสํานักงานมีอุปกรณสํานักปลัดฯ
ประชุมอบรมต่าง ๆ ประชุม ในการประชุมอบรม

22 โครงการจัดซื�อกระทะล้อร เพื�อรักษาสภาพกา 1 ชุด  -  -  - 40,000    ร้อยละ 90 รถตู้ของเทศบาลมสีํานักปลัดฯ
ใช้งานรถตู้ รถตู้มีสภาพการใสภาพการใช้งานที�ดี

งานที�ดีขึ�น
23 โครงการติดตั�งพาเทชั�นภาเพื�อกั�นแบ่งแต่ละส่ 1  แห่ง  -  -  - 50,000    ร้อยละ 90 สํานักงานมีการจัดสํานักปลัดฯ
สํานักงาน ราชการให้เป็นสัดส่วน มีการแบ่งส่วนพื�นที�ของแต่ละส่วน

ที�ชัดเจน ราชการเป็นสัดส่วน
24 โครงการจัดทําศูนย์เทคโนเพื�อให้มีศูนย์เทคโน 1 แห่ง  -  -  - 300,000  ความพึงพอใจประชาชนได้ใช้บริสํานักปลัดฯ
สารสนเทศ สารสนเทศบริการ ของประชาชนศูนย์เทคโนโลยี

ประชาชน ที�มาใช้บริการสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
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25 โครงการปรับปรุงสํานักงานเพื�อให้มีสถานที�ปฏิ 1 แห่ง  -  - 500,000  - ร้อยละ 100 สํานักงานมีสถานทสีํานักปลัดฯ
งานรองรับจํานวน มีสถานที�ทํางานปฏิบัติงานรองรับ
บุคลากรที�เพิ�มขึ�น กว้างขึ�น จํานวนบุคลากรที�

เพิ�มขึ�น
26 โครงการก่อสร้างห้องเก็บขเพื�อให้มีสถานที�เก็บ 1 แห่ง  -  -  - 272,000  ร้อยละ 90 เทศบาลมีสถานที� สํานักปลัดฯ

ของใช้และเอกสาร เก็บเอกสาร เก็บของใช้และเอกสาร
เป็นระเบียบขึ�น

27 โครงการก่อสร้างที�สําหรับ เพื�อความเป็นระเบีย 1 แห่ง  -  -  - 250,000  ความพึงพอใจเพื�อให้พนักงานมีทสีํานักปลัดฯ
รับประทานอาหารพนักงานร้อยในการรับประทาน ของพนักงานที�ใรับประทานอาหารที�

อาหารของพนักงาน สถานที�รับประทาเป็นระเบียบเรียบร้อย
อาหาร

28 โครงการก่อสร้างบ้านพักพเพื�อให้พนักงานที�ไ 1 แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 90 พนักงานที�ไม่มีภูม ิสํานักปลัดฯ
ภูมิลําเนาในเขตเทศบาล พนักงานมีบ้านพลัําเนาในเขตเทศบาล
มีที�พัก มีที�พัก

29 โครงการจัดซื�อโต๊ะประชุม เพื�อใช้ในการจัดกิจ 12 ตัว 31,000  -  -  - ร้อยละ 90 เจ้าหน้าที�มีโต๊ะไว้ใสํานักปลัดฯ
ต่าง ๆ มีโต๊ะใช้อย่าง การปฏิบัติงาน

เพียงพอ
30 โครงการจัดซื�อพัดลมเพดาเพื�อให้มีพัดลมใช้สํ 2 เครื�อง  -  -  - 4,000      วามพึงพอใจข มีพัดลมใช้สําหรับสํานักปลัดฯ
สําหรับติดตั�งโรงจอดรถ โรงจอดรถ ประชาชนที�ใช้บริกโรงจอดรถ
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     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
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31 โครงการจัดทําแผนที�ภาษี เพื�อเพิ�มประสิทธิภาัดทําแผนที�ภาษ 60,000      -  -  - เทศบาลมี การจัดเก็บภาษีต่า   กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ไเพื�อใช้เป็นฐาน ประสิทธิภาพในกมีประสิทธิภาพ 

อย่างครบถ้วน ถูกต้  ข้อมูล ปฏิบัติงานสูง ครบถ้วนถูกต้อง  
เป็นธรรมสะดวกและ ร้อยละ 70 ขึ�นไ เป็นธรรม  สะดวก
รวดเร็ว และรวดเร็ว

32 อุดหนุนโครงการศูนย์รวมขเพื�อสนับสนุนการดหนุนงบประมา 30,000     30,000   30,000   30,000    จํานวนครั�งต่อปศีูนย์รวมข้อมูลข่าว กองคลัง
จัดจ้างของหน่วยการบริหาดําเนินงานของศูนยอําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนการซื�อการจ้างของ
ส่วนท้องถิ�นระดับอําเภอ ข้อมูลข่าวสารการซื�อ องค์การบริหารส่วน

การจ้างขององค์การ ตําบลระดับอําเภอมี
บริหารส่วนตําบลระดับ งบประมาณในการ
อําเภอ บริการจัดการ

33 โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บ เพื�อให้มีตู้เหล็กสําห 3 หลัง 16,500      -  -  - เหล็กเก็บเอกสมีตู้เหล็กสําหรับ กองคลัง
2 บานเปิด เก็บเอกสารต่างๆเพื�อความ ไว้ใช้งาน เก็บเอกสารต่างๆและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความระเบียบ
เรียบร้อย

34 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพเพื�อให้มีเครื�องคอม 2 เครื�อง 44,000      -  -  - ร้อยละ 80 มีเครื�องคอมพิวเตอ กองคลัง
ใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ
มากขึ�น
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35 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 3 เครื�อง 12,900      -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ สํานักปลัด
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงา กองคลัง

36 โครงการจัดซื�อเครื�องสํารอเพื�อใช้ในการสํารอง 3 เครื�อง 9,600        -  -  - เครื�องสํารองไ ระบบคอมพิวเตอร์ สํานักปลัด
การใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ไว้ใช้งาน งานต่อเนื�องได้อย่ กองคลัง
ต่อเนื�องเมื�อเกิดกรณีไฟดับ ประสิทธิภาพ

37 โครงการติดตั�งระบบอินเตอเพื�อใช้ในการทํางา 1 แห่ง  -  -  - 10,000    ร้อยละ 80 ระบบอินเตอร์เน็ตใ กองคลัง
(ระบบแลน) ระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่าง การทํางานมี งานได้อย่างมีประสิทธิ

มีประสิทธิภาพมากขึ�น ประสิทธิภาพมากภาพ
38 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพเพื�อให้มีพื�นที�สําหรั 1 หลัง 240,000    -  -  - ร้อยละ 80 มีพื�นที�สําหรับเก็บ กองคลัง
ครุภัณฑ์ เก็บพัสดุและครุภัณฑ์ เก็บพัสดุและ เก็บพัสดุและครุภัณฑ์

และเป็นระเบียบสะดวก ครุภัณฑ์เป็นระเบีและเป็นระเบียบสะดวก
ต่อการเก็บรักษา มากขึ�น ต่อการเก็บรักษา

39 โครงการปรับปรุงห้องเก็บวเัพื�อให้มีพื�นที�สําหรั 1 หลัง 100,000    -  -  - ร้อยละ 80 วัสดุงานบ้านงานค กองคลัง
งานบ้านงานครัวพร้อมที�ล้างานบ้านงานครัวให้มิดชิด เก็บวัสดุ ไม่เสียหายและเป็น

และเป็นระเบียบสะดวก เป็นระเบียบ ระเบียบเรียบร้อย
ต่อการเก็บรักษา มากขึ�น

40 โครงการปรับปรุงห้องนํ�าสําเพื�อให้มีห้องนํ�าใช้เ 1 หลัง 100,000    -  -  - ร้อยละ 80 มีห้องนํ�าเพียงพอ กองคลัง
เพิ�ม สําหรับพนักงาน พนักงานมีห้องนสําหรับพนักงานและ

ใช้เพียงพอ ถูกสุขลักษณะที�ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานบริหารทั�วไป

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)
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(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

41 โครงการปรับปรุงห้องทํางาเพื�อความเป็นระเบีย 1 หลัง  - 600,000  -  - ร้อยละ 80 การปฏิบัติงานมี กองคลัง
กองคลัง ร้อยเอื�อต่อการปฏิบัติงาน ห้องทํางาน ประสิทธิภาพและเป็น

และสะดวกต่อการติดต่องาน กองคลังกว้างขึ� สัดส่วนเพื�อง่ายสําหรับ
ราชการ การติดต่องานราชการ

42 โครงการปรับปรุงที�พักนั�งเลเพื�อให้มีสถานที�พัก 1  แห่ง  - 100,000  -  - ความพึงพอใจพนักงานมีสถานที� กองคลัง
พนักงาน หย่อนใจสําหรับพนักงาน ของพนักงาน สําหรับพักผ่อนและมี

สุขภาพจิตที�ดีขึ�น
43 รถยนต์บรรทุก 4 ประตู เพื�อความสะดวกกา 1 คัน 800,000    -  -  - รถยนต ์4 ประตมีความสะดวกในก กองคลัง

ราชการ 1 คัน ติดต่อราชการ
44 โครงการก่อสร้างห้องเก็บขเพื�อความเป็นระเบีย 1 แห่ง  -  -  - 350,000  ยละ 80 เก็บข เพื�อให้มีห้องเก็บข กองคลัง
เทศบาลตําบลท่าปลา การเก็บเอกสาร ได้เป็นระเบียบขึ�เป็นระเบียบเรียบร้อย

45 โครงการก่อสร้างสํานักงานเพื�อความเป็นระเบีย 1 แห่ง  -  -  - ####### ร้อยละ 100 มีความเป็นระเบียบ กองคลัง
เทศบาลตําบลท่าปลา ร้อย และความเป็นสัดส่วน มีความเป็นสัดส่วเรียบร้อย และความ

สวยงาม มากขึ�น เป็นสัดส่วนสวยงาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดซื�อสายส่งนํ�าดัเพื�อใช้ในการส่งนํ�า 1 เส้น  -  - 27,000  - มีสายส่งนํ�า สามารถช่วยเหลือ สํานักปลัด
ขนาด 2.5 นิ�ว ชนิดยางสังเประชาชนประสบปัญหา ดับเพลิงไว้ใชป้ระชาชนแก้ปัญหา
รับเบอร์ไนโตร พีวีซ ียาว 2  ภัยแล้ง งาน ภัยแล้ง

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวชี�วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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2 โครงการจัดซื�อสายส่งนํ�าดัเพื�อใช้ในการส่งนํ�า 3 เส้น 33,000  -  -  - มีสายส่งนํ�า สามารถช่วยเหลือ สํานักปลัด
ขนาด 1.5 นิ�ว ยาว 20 เมตประชาชนประสบปัญหา ดับเพลิงไว้ใชป้ระชาชนแก้ปัญหา
ชนิดยางสังเคราะห์รับเบอร์  ภัยแล้ง งาน ภัยแล้ง
ทีวีซี

3 โครงการจัดซื�อกรวยยางจรเพื�อเพิ�มความปลอด 20 อัน 10,000  -  -  - รวยยางจราจรพิ�มความปลอดภัยใ สํานักปลัด
ขนาดใหญ่ การจราจรบนท้องถนน ใช้ในงานจราจารขับขี�ของประชาชน

เพื�อให้ผู้ขับขี�ยานพาหนะลด ในเขตเทศบาล
ความเร็ว และเกิดความ
ระวังในการใช้ถนน

4 โครงการจัดซื�อไฟหมุน(แคเ็พื�อใช้ติดตั�งรถบรร 2 ชุด 38,000  -  -  - มีไฟหมุน ใชส้ามารถเปิดสัญญานสํานักปลัด
(หกล้อ)และรถบรรทุกนํ�า สําหรับรถบรรทฟุเวลาฉุกเฉินได้เมื�อ
(สิบล้อ) นํ�า เกิดเหตุ

5 โครงการจัดซื�อแผงเหล็กกั�เพื�อเพิ�มความปลอด 10 แผง  -  - 23,000  - แผงเหล็กใช้ใพิ�มความปลอดภัยใ สํานักปลัด
แบบไม่มีล้อ การจราจรบนท้องถนน งานจราจร ารจราจรบนท้องถนน

เพื�อให้เกิดความระวังในการ เมื�อเกิดเหตุต่างๆเกี�ยว
ใช้ถนน กับการจราจร

6 โครงการจัดซื�อชุดประแจชเพื�อซ่อมบํารุงวัสดุอ 1 ชุด  -  - 3,000  - ประแจประจํารพนักงานมีอุปกรณ์ สํานักปลัด
เบอร ์8-24 รถยนต์ส่วนกลาง ส่วนกลาง บํารุงวัสดุอุปกรณ์

รถยนต์ส่วนกลาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

7 โครงการซื�อรอกโซ่มือสาวเพื�อใช้ยกเคลื�อนย้าขนาด 1.5 ตัน 5,000        -  -  - ร้อยละ 100นักงานมีเครื�องมือแ สํานักปลัด
อุปกรณ์ที�มีนํ�าหนัก จํานวน 1 ตัว มีอุปกรณ์ที�พร้อกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที�
การปฏิบัติหน้าที� ใช้งาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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8 โครงการจัดซื�อป้ายเขตโรงเพื�อแสดงสัญลักษณ 3  ชุด 36,000  -  -  - ร้อยละ 80 เพื�อป้องกันการเกิดสํานักปลัด
แบบมีไฟกระพริบ ใช้พลังงโรงเรียนป้องกันการเกิด นักเรียนมี ัติเหตุทางถนนบริเวณ
แสงอาทิตย์ อุบัติเหตุ ความปลอดภัย เขตสถานศึกษา

มากขึ�น
9 ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีสูตรเพื�อป้องกันการเกิด 3 ถัง 15,000  -  -  - ร้อยละ 80 ป้องกันการเกิดอัคคสํานักปลัด

(Halotron) อุปกรณ์เครื�องใช้ไฟฟ้า อาคารสํานักงางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีความปลอดภั คอมพิวเตอร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธิ พนักงาน  กองการศึกษากองการศึกษกองการศึกษกองการศึกษา ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบองการศึกษา
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอพนักงานจ้าง 65,000     65,000   65,000   65,000    คลากรมีความได้เข้ารับการอบรมเพื�อ
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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หลักสูตรต่าง ๆ 

2 โครงการติดตั�งชุดเครื�องเสเีพื�อให้ศูนย์พัฒนาเ 1 ชุด  -  -  - 50,000    มีเครื�องเสียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองการศึกษ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา เทศบาลตําบลท่าปลา มี ใช้ในศูนย์พัฒนเทศบาลตําบลท่าปลา
ท่าปลา เครื�องเสียงใช้ประกอบ เด็กเล็ก มีเครื�องเสียงใช้

การสอนและทํากิจกรรม ประกอบการสอนและ
ต่าง ๆ ร่วมกัน ทํากิจกรรมต่าง ๆ 

ร่วมกัน
3 โครงการติดตั�งพัดลมเพดาเพื�อให้ห้องเรียนมีพ 2 ตัว  -  -  - 5,000 มีพัดลมใช้ใน ภายในอาคารศูนยก์องการศึกษ

(แบบโคจร)ศูนย์พัฒนาเด็กช่วยระบายอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเลพัฒนาเด็กเล็กมีพัดลม
เทศบาลตําบลท่าปลา ช่วยระบายอากาศได้ดี

4 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอเพื�อสร้างบรรยากาศ 4 เครื�อง 80,000      -  -  - องปรับอากาศ ผู้เรียนมีสุขภาพกากองการศึกษ
ประจําห้องเรียน ศูนย์พัฒนเหมาะสมให้กับผู้เรียนและ ใช้ในศูนย์พัฒนและจิตใจที�พร้อมรับ
เล็กเทศบาลตําบลท่าปลา ลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น เด็กเล็ก การเปลี�ยนแปลง

ละอองในห้องเรียน พัฒนาการตามวัย
อย่างเหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

5 โครงการจัดซื�อเครื�องถ่ายเเพื�อให้มีเครื�องมือใ 1 เครื�อง 250,000    -  -  - องถ่ายเอกสาร เจ้าหน้าที�มีเครื�องมืกองการศึกษ
ถ่ายเอกสารต่างๆที�มี ใช้ในศูนย์พัฒนในการถ่ายงานเอกสาร
ประสิทธิภาพ เด็กเล็ก ที�มีคุณภาพ

6 โครงการจัดซื�อเครื�องฉายพเพื�อให้มีเครื�องชุดโ 1 เครื�อง  -  -  - 30,000    รื�องฉายพร้อม ภายในอาคารศูนยก์องการศึกษ
โปรเจคเตอร์ เตอร์ใช้ประจําอาคารศูนย์ จอโปรเจคเตอ พัฒนาเด็กเล็กมีชุด

พัฒนาเด็กเล็ก ใช้ในศูนย์พัฒนโปรเจคเตอร์ใช้เป็นสื�อ
เด็กเล็ก ใข้กับเด็กๆ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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7 โครงการจัดซื�อเก้าอี�ทํางานเพื�อให้เจ้าหน้าที�มีเ 5 ตัว 14,000  -  -  - เก้าอี�ทํางานไดเ้จ้าหน้าที�มีเก้าอี�นั�งกองการศึกษ
สําหรับในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน สําหรับในการ

ปฏิบัติงาน

8 โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี�ขนา   เพื�อใช้ในการประชุ 1 ชุด 8,500  -  -  - มีโต๊ะประชุม เจ้าหน้าที�มีโต๊ะประกองการศึกษ
ที�ได้มาตรฐานที�ได้มาตรฐาน

9 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพเพื�อให้มีเครื�องคอม 1 เครื�อง 22,000      -  -  - ร้อยละ 80 มีเครื�องคอมพิวเตอกองการศึกษ
ใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ
มากขึ�น

10 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 4,300        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ กองการศึกษ
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธิ พนักงาน  30,000     30,000   30,000   30,000    ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบ กอง
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอพนักงานจ้าง บุคลากรมีความได้เข้ารับการอบรมสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

2 โครงการสถานที�ทํางานน่าเพื�อให้สถานที�ทํางสถานที�ทํางาน 10,000     10,000   10,000   10,000 ร้อยละ 50 มีสถานที�ทํางานที� กอง
น่าทํางาน สะอาด เรียบร้อย ให้มีระเบียบ มีสถานที�ทํางานเอื�อต่อการปฏิบัติงสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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น่าอยู่
3 โครงการจัดซื�อรถจักรยาน สําหรับใช้งานของ 1 คัน 38,000      -  -  - รถจักรยานยนตเจ้าหน้าที�มีพาหนะ กอง
แบบสตาร์ทมือ กองสาธารณสุขฯ เช่น 1 คัน สําหรับใช้ในการส่งสาธารณสุขฯ

การส่งเอกสาร/การติดต่อ เอกสารและการทํางาน
ประชาสัมพันธ์และงานอื�น ด้านอื�นให้เกิดความ
ทั�วไป ของกองสาธารณสุขฯ คล่องตัวมากขึ�น

4 โครงการจัดซื�อกิโลชั�งนํ�าหเพื�อสําหรับใช้คัดกร 1 เครื�อง  - 13,000    -  - ร้อยละ 70 เพื�อคัดกรองนํ�าหนั กอง
แบบดิจิตอล นํ�าหนักเบื�องต้น ประชาชน ตัวเองเบื�องต้นเพื�อสาธารณสุขฯ

มีสุขภาพดีขึ�นค้นหาโรคอ้วน
5 โครงการจัดซื�อเครื�องปรับอสําหรับติดห้อง 1 เครื�อง  -  -  - 28,000    ครื�องปรับอาก พนักงานได้รับควา กอง

18,000 บีทียู กองสาธารณสุขฯ ไว้ใช้งาน สะดวกสบายในกาสาธารณสุขฯ
เนื�องจากของเดิมมีสภาพ ปฏิบัติงานในสํานักงาน
ที�เก่าแล้ว จึงจําเป็นต้อง
เพิ�ม เครื�องปรับอากาศอีก
จํานวน 1 เครื�อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

6 โครงการจัดซื�อเครื�องพ่นสสําหรับใช้ฉีดพ่นสา 1 เครื�อง  - 100,000  -  - ร้อยละ 80 พื�นที�ในเขตเทศบา กอง
กําจัดแมลงชนิดละอองฝอกําจัดแมลง/ยุง ในชุมชน แมลงในชุมชนปลอดโรคไข้เลือดสาธารณสุขฯ

และโรงเรียนเพื�อป้องกัน ลดลง และโรคอื�นๆ
และควบคุมโรค

7 โครงการจัดซื�อเครื�องวัดควเพื�อคัดกรองโรคเบื� 1 เครื�อง  - 7,000      -  - ร้อยละ 80 ประชาชนและพนัก กอง
แก่ประชาชนและพนักงาน ประชาชนและมีเครื�องวัดความดันสาธารณสุขฯ

พนักงานมีสุขภาเพื�อประเมินตนเอง
แข็งแรงขึ�น เบื�องต้นในการคัดกรอง

โรค

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ตัวชี�วัด 
(KPI)

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

186



8 โครงการจัดซื�อเก้าอี�ทํางานเพื�อให้เจ้าหน้าที�มีเ 1 ตัว 2,800  -  -  - เก้าอี�ทํางานไดเ้จ้าหน้าที�มีเก้าอี�นั�ง กอง
สําหรับในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน สําหรับในการ สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติงาน

9 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพเพื�อให้มีเครื�องคอม 1 เครื�อง 22,000      -  -  - ร้อยละ 80 มีเครื�องคอมพิวเตอ กอง
ใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางาน ใช้ในการปฏิบัติงาสาธารณสุขฯ

มีประสิทธิภาพ
มากขึ�น

10 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 4,300        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ กอง
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธิ พนักงาน  30,000     30,000   30,000   30,000    ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบ กองช่าง
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอพนักงานจ้าง บุคลากรมีความได้เข้ารับการอบรมเพื�อ
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

2 โครงการจัดซื�อเก้าอี�ทํางานเพื�อให้เจ้าหน้าที�มีเ 2 ตัว  -  -  - 8,000 เก้าอี�ทํางานไ เจ้าหน้าที�มีเก้าอี�นั�ง กองช่าง
สําหรับในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน สําหรับในการ

ปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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3 โครงการจัดซื�อกล้องระดับใช้สําหรับการสํารว 1 ตัว  -  -  - 450,000 มีกล้องระดับ มีกล้องระดับสําหรั กองช่าง
ออกแบบงานก่อสร้าง ใช้งาน การสํารวจออกแบบ

4 โครงการจัดซื�อพัดลมตั�งพื� เพื�อระบายอากาศ ท 1 ตัว  -  -  - 4,000      มีพัดลมตั�งพื�นมีพัดลมใช้ในสํานัก กองช่าง
ขนาด 12 นิ�ว อากาศเย็นสบาย ไว้ใช้งาน

5 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพเพื�อให้มีเครื�องคอม 1 เครื�อง 16,000      -  -  - ร้อยละ 80 มีเครื�องคอมพิวเตอ กองช่าง
ใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

มีประสิทธิภาพ
มากขึ�น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

6 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 4,300        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ กองช่าง
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

7 โครงการจัดซื�อเครื�องสํารอเพื�อใช้ในการสํารอง 1 เครื�อง 3,200        -  -  - เครื�องสํารองไ ระบบคอมพิวเตอร์ กองช่าง
การใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ไว้ใช้งาน งานต่อเนื�องได้อย่างมี
ต่อเนื�องเมื�อเกิดกรณีไฟดับ ประสิทธิภาพ

8 โครงการจัดซื�อรถยนต์กระ  เพื�อสะดวกในการเดิ 1 คัน  - 800,000  -  - รถยนต ์1 คัน การเดินทางติดต่อ กองช่าง
ประตู ไปติดต่อราชการ ราชการสะดวกรวดเร็ว

9 โครงการปรับปรุงศาลาพัก เพื�ออํานวยความสะ 1  แห่ง  -  - 300,000  - ร้อยละ 70 ผู้ใช้บริการรถโดยส กองช่าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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ผู้โดยสาร และความปลอดภัยของผู้ ผู้ใช้บริการรถ มีความสะดวกและ
ใช้บริการรถโดยสาร โดยสารมีที�พักปลอดภัย

10 โครงการปรับภูมิทัศน์สํานักเพื�อให้สํานักงานเท 1 แห่ง 100,000  -  -  - ร้อยละ 90 สํานักงานเทศบาล กองช่าง
เทศบาลตําบลท่าปลา ตําบลท่าปลา มีสภาพ เทศบาลมีภูมิทัศตําบลท่าปลามีสภาพ

ภูมิทัศน์ที�สวยงาม ที�สวยงามขึ�น ภูมิทัศน์ที�สวยงาม
11 โครงการปรับปรุงห้องนํ�าศูนเพื�อให้มีห้องนํ�าบริก 1 แห่ง  -  -  - 400,000  ร้อยละ 90 ประชาชนได้รับบริ กองช่าง
จําหน่ายผลิตภัณฑ์พื�นเมือประชาชนในการทํา มีห้องนํ�าใช้ ห้องนํ�าในการทํา

กิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอกิจกรรมต่าง ๆ 
12 โครงการจัดซื�อเลื�อยวงเดือเพื�อให้มีอุปกรณ์ใน 1 อัน  -  -  - 6,900      ร้อยละ 80 มีอุปกรณ์ในการ กองช่าง
ขนาด 9 นิ�ว ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ใช้งานปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานเคหะชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

13 โครงการจัดซื�อเครื�องตัดเหเพื�อให้มีอุปกรณ์ใน 1 อัน  -  -  - 18,000    ร้อยละ 80 มีอุปกรณ์ในการ กองช่าง
ขนาด 2.5 มิลลิเมตร ปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ใช้งานปฏิบัติงาน

14 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพเพื�อให้มีห้องเก็บพั 1 แห่ง  -  -  - 150,000  ร้อยละ 80 พัสดุและครุภัณฑ์ กองช่าง
และครุภัณฑ์สํานักงาน คุรภัฑณ์ที�ปลอดภัย เก็บพัสดุและ สํานักงานมีที�เก็บมิดชิด

ครุภัณฑ์ปลอดภัยขึ�น
15 โครงการก่อสร้างห้องทํางาเพื�อความเป็นสัดส่ว 1 แห่ง  -  -  - 400,000  ร้อยละ 100 เพื�อความเป็นระเบี กองช่าง

 กองช่าง ทํางานและความสะดวกแก่ มีห้องทํางาน เรียบร้อยและห้อง
(ใช้พื�นที�โรงจอดรถด้านนอประชาชนผู้มาติดต่อ ที�กว้างขึ�น ทํางานน่าอยู่

16 โครงการจัดซื�อพื�นเวที เพื�อเวทีมีความแข็ง 35 แผ่น 20,000  -  -  - ร้อยละ 100 มีเวทีใช้ในการจัดกิ กองช่าง
มากขึ�น มีเวทีใช้งาน ต่าง ๆ ของเทศบาลฯ

แข็งแรง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธิ พนักงาน  45,000     45,000   45,000   45,000    ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบองสวัสดิการ
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอพนักงานจ้าง บุคลากรมีความได้เข้ารับการอบรมเพื�อ
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใน
หลักสูตรต่าง ๆ 

2 โครงการก่อสร้างทางลาดสเพื�ออํานวยความสะ 1  แห่ง  -  -  - 157,000  ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุและผู้พิกาองสวัสดิการ
ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้กับผู้พิการและผู้อายุ ผู้พิการ ผู้สูงอา มีสิ�งอํานวยความ

ที�มาติดต่อราชการ มาติดต่อราชกาสะดวกในสถานที�
เทศบาลตําบลท่าปลา สะดวกขึ�น ราชการ

3 โครงการสร้างห้องนํ�าสําหรเัพื�ออํานวยความสะ 1 แห่ง  -  -  - 300,000  ร้อยละ 90 ผู้สูงอายุและผู้พิกาองสวัสดิการ
อายุผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้กับผู้พิการและผู้อายุ ผู้พิการ ผู้สูงอา มีสิ�งอํานวยความ

ที�มาติดต่อราชการ มีห้องนํ�าใช้ สะดวกในสถานที�
เทศบาลบตําบลท่าปลา ราชการ

4 โครงการจัดซื�อโต๊ะทํางาน เพื�อให้มีโต๊ะทํางาน  1 ตัว 5,000  -  -  - ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที�มีโต๊ะสําหองสวัสดิการ
เจ้าหน้าที�เพื�อใช้ในการ เจ้าหน้าที�มีโต๊ะ ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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ปฏิบัติหน้าที� ทํางาน
5 โครงการจัดซื�อตู้เอกสาร 3 เพื�อให้มีตู้สําหรับเก็ 1 ตู้ 4,000  -  -  - ร้อยละ 90 มีตู้เหล็กสําหรับเกอ็งสวัสดิการ

เอกสารต่าง ๆ เพื�อความ การเก็บเอกสารเอกสารต่าง ๆ และเกิด
เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นระเบียบขึ�นความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย
6 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 4,300        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ องสวัสดิการ
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

7 โครงการจัดซื�อเครื�องสํารอเพื�อใช้ในการสํารอง 1 เครื�อง 2,800        -  -  - เครื�องสํารองไ ระบบคอมพิวเตอรอ์งสวัสดิการ
การใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ไว้ใช้งาน งานต่อเนื�องได้อย่างมี
ต่อเนื�องเมื�อเกิดกรณีไฟดับ ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

191



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการส่งบุคลากรประชุมเพื�อพัฒนาประสิทธิ พนักงาน  20,000     20,000   20,000   20,000    ร้อยละ  80 บุคลากรของเทศบกองประปา
เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพในกาในการปฏิบัติงานขอพนักงานจ้าง บุคลากรมีความได้เข้ารับการอบรมเพื�อ
ปฏิบัติงาน บุคลากร เพิ�มขึ�น เพิ�มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน
2 โครงการจัดซื�อโต๊ะ ทํางานเพื�อให้มีโต๊ะทํางาน 2 ตัว 8,400        -  -  - โต๊ะทํางานได้ เจ้าหน้าที�มีโต๊ะ องการประป

เจ้าหน้าที�เพื�อใช้ในการ มาตรฐาน สําหรับในการ
ปฏิบัติหน้าที� ปฏิบัติงาน

3 โครงการจัดซื�อเก้าอี�ทํางานเพื�อให้เจ้าหน้าที�มีเ 2 ตัว 5,600        -  -  - เก้าอี�ทํางานไดเ้จ้าหน้าที�มีเก้าอี�นั�งองการประป
สําหรับในการปฏิบัติงาน มาตรฐาน สําหรับในการ

ปฏิบัติงาน

4 โครงการจัดซื�อตู้เหล็กเก็บ เพื�อให้มีตู้เหล็กสําห 1 ตู้ 5,500        -  -  - เหล็กเก็บเอกสมีตู้เหล็กสําหรับ องการประป
2 บานเปิด เก็บเอกสารต่างๆเพื�อความ ไว้ใช้งาน เก็บเอกสารต่างๆและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความระเบียบ
เรียบร้อย

5 โครงการจัดซื�อตู้เอกสาร 4 เพื�อให้มีตู้เหล็กสําห 1 ตู้ 7,900        -  -  - มีตู้เอกสารไว้ใชมีตู้เหล็กสําหรับ องการประป
เก็บเอกสารต่างๆเพื�อความ งาน เก็บเอกสารต่างๆและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความระเบียบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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เรียบร้อย
6 โครงการจัดซื�อเครื�องคอมพเพื�อให้มีเครื�องคอม 1 เครื�อง 22,000      -  -  - ร้อยละ 80 มีเครื�องคอมพิวเตอองการประป

ใช้ในการปฏิบัติงาน การทํางาน ใช้ในการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ
มากขึ�น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานการพาณิชย์

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

7 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ ์ เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 2 เครื�อง 8,600        -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ องการประป
ชนิดฉีดหมึก ใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

8 โครงการจัดซื�อเครื�องสํารอเพื�อใช้ในการสํารอง 2 เครื�อง 5,600        -  -  - เครื�องสํารองไ ระบบคอมพิวเตอร์องการประป
การใช้คอมพิวเตอร์อย่าง ไว้ใช้งาน งานต่อเนื�องได้อย่างมี
ต่อเนื�องเมื�อเกิดกรณีไฟดับ ประสิทธิภาพ

9 โครงการจัดซื�อเครื�องโทรทเพื�อสําหรับให้พนัก 1 เครื�อง  - 20,000    -  - ร้อยละ 80 พนักงานประปาไดอ้งการประป
ประปาดูข่าวสารบ้านเมือง พนักงานได้รับรข่าวสารบ้านเมืองในช่วง
ในช่วงเวลาอยู่เฝ้าเวรยาม ข่าวสารเพิ�มขึ�นเวลาอยู่เวรยามบริการ
บริการประชาชน ประชาชน

10 โครงการจัดซื�อพัดลมดูดอ เพื�อติดตั�งในห้องผ 3 อัน  -  -  - 4,500      ร้อยละ 90 ระบายอากาศได้ดีของการประป
สารเคมี  ห้องนํ�าและ ช่วยระบายอากาศ
ห้องนอน ได้ดีขึ�น

11 เตียงนอนโครงเหล็กพร้อมเพื�อให้พนักงานประ 2 ชุด  -  -  - 8,000      วามพึงพอใจข เพื�อความสะดวกในองการประป
จํานวน 2 ชุด เฝ้าเวรยามมีที�พักผ่อน พนักงงานประปในการพักผ่อน

12 โครงการจัดซื�อเครื�องพิมพ์เพื�อให้มีเครื�องพิมพ 1 เครื�อง 10,000  -  -  - มีเครื�องพิมพ์ มีเครื�องพิมพ์ องการประป
Dot  Matrix Printer  แบบใช้ในการปฏิบัติงาน ไว้ใช้งาน ใช้ในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)

193



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 9 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
1.  ยุทธศาสตร์ที� 7 การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     1.1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที� หน่วยงาน
(ผลผลิต
ของ
โครงการ) 2561 2562 2563 2564 คาดว่าจะได้รับบผิดชอบหลั

1 โครงการจัดซื�อเครื�องออก เพื�อให้มีเครื�องออก 1 ชุด 100,000   100,000 100,000 100,000  ประชาชนร้อยลระชาชนได้ใช้บริกา กอง
ประจําสวนสาธารณสุข 80 มีสุขภาพในการออกกําลังกาสาธารณสุข

แข็งแรงขึ�น เพื�อสุขภาพที�ดี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

ที� โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที�ผ่านมา  (บาท)

ตัวชี�วัด 
(KPI)
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการให้ความเพื�อช่วยเหลือแล อุดหนุน 18,000   18,000  18,000   18,000   ได้รับผลกระทผู้ได้รับผลกระท กอง อําเภอท่า
และสงเคราะห์ผู้ได้รับผล สงเคราะห์ผู้ได้รับ งบประมาณ ได้รับความช่ว โรคเอดส์ได้รับสาธารณสุข ฯ
โรคเอดส์  ให้แก ่ ที�ทํากากระทบจากโรคเอ สมทบ เหลือร้อยละ 10ช่วยเหลือและฟื�นฟู
อําเภอท่าปลา กองทุนเฉลิม สภาพ ทั�งร่างการและ

พระเกียรติ จิตใจ
อ.ท่าปลา

2 อุดหนุนโครงการบรรเทาทเพื�อช่วยเหลือแลอุดหนุนงบประมาณ 10,000   10,000  10,000   10,000   ผู้ประสบภัย กิ�งกาชาดอําเภกองสวัสดิกา อําเภอท่า
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประบรรเทาทุกข์ให้กกัิ�งอําเภอท่าปลา ได้รับความช่ว ท่าปลามีงบประมาณ
ด้อยโอกาส ให้แก่กิ�งกาชประชาชนผู้ประสบภัย เหลือร้อยละ 10ในการดําเนินการ
ท่าปลา และผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน
เทศบาลตําบลท่าปลา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
3 โครงการอุดหนุนงานสาธ เพื�อให้อาสาสมัค อสม.และ 90,000   90,000   90,000   ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วน กอง ชุมชน
มูลฐานชุมชน สาธารณสุขได้วา ประชาชนร่วม (อุดหนุน (อุดหนุน (อุดหนุน ระชาชนได้ดูแในการดูแลสุขภสาธารณสุข ฯ

กิจกรรมในการดู จัดกิจกรรม ให้ชุมชน ให้ชุมชน ให้ชุมชน สุขภาพตนเองอนามัยของตนเองและ
แก้ไขปัญหาสุขภส่งเสริมสุขภาพ ละ 15,000 ละ 15,000 ละ 15,000และครอบครัวครอบครัว ส่งผลให้
เบื�องต้นให้ประช และป้องกัน บาท) บาท) บาท) ชุมชนเกิดความ
อย่างครอบคลุม โรค 6 ชุมชน เข้มแข็งและพึ�งตนเอง

โดยเจ้าหน้าที� ได้
ของรัฐเป็นที�
ปรึกษา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  3 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ�นและการท่องเที�ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 4 การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที�ยว

งบประมาณและที�ผ่านมา
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    1. ยุทธศาสตร์ที� 6 การพัฒนาด้านสังคม
        1.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการจัดงานพเพื�อจัดกิจกรรมยอุดหนุนงบประมาณ 25,000   25,000  25,000   25,000   านวนครั�งต่อ ประชาชนทั�วไปได้ อําเภอท่า
ดาบหักและงานกาชาดจังเชิดชูเกีขรติของ อําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนร่วมแสดงความรําลึก
อุตรดิตถ์  ให้แก ่ที�ทําการพิชัยดาบหัก ถึงวีรชนของชาติ
อําเภอท่าปลา

2 อุดหนุนโครงการจัดกิจกรเพื�อส่งเสริมการเอุดหนุนงบประมาณ 15,000   15,000  15,000   15,000   านวนครั�งต่อ ผลผลิตทางการเกษตร อําเภอท่า
งานเทศกาลลางสาดหวาผลผลิตทางการเ อําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนของจังหวัดอุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์ให้แก่ที�ทํากของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นที�รู้จักแพร่หลาย
อําเภอท่าปลา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ชุมชนและครอบครัวเข้มเข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 8  ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื�อสาร
    1. ยุทธศาสตร์ที� 7  การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร

งบประมาณและที�ผ่านมา
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        1.1 แผนงานบริหารทั�วไป
เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

3 อุดหนุนโครงการศูนย์รวมเพื�อสนับสนุนการอุดหนุนงบประมาณ 30,000   30,000  30,000   30,000   านวนครั�งต่อ ศูนย์รวมข้อมูลข กองคลัง อบต.ผาเลื
จัดซื�อจัดจ้างของหน่วยก ดําเนินงานของศู อําเภอท่าปลา ในการอุดหนุนการซื�อการจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ�นระดับข้อมูลข่าวสารการซื�อ องค์การบริหารส่วน

การจ้างขององค์การ ตําบลระดับอําเภอมี
บริหารส่วนตําบลระดับ งบประมาณในการ
อําเภอ บริการจัดการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1 เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ชุมชนและครอบครัวเข้มเข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
    1. ยุทธศาสตร์ที� 3  การพัฒนาด้านการศึกษา
        1.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณและที�ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 อุดหนุนโครงการอาหารกเพื�อส่งเสริมให้เด็ 200 วัน 200,000 ###### 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รกองการศึกษ โรงเรียน
ให้แก่โรงเรียนสว่างวิทย์ นักเรียนได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รประทานอาหาร สว่างวิทย์

อาหารที�ถูกต้องตามหลัก ประทานอาหาที�ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและ

โภชนาการและเพียงพอ กลางวัน เพียงพอ
2 อุดหนุนโครงการอาหารกเพื�อส่งเสริมให้เด็ 200 วัน ###### ###### ####### ###### ร้อยละ 100 เด็กนักเรียนได้รกองการศึกษ โรงเรียน
ให้แก่โรงเรียนท่าปลาอนุ  นักเรียนได้รับประทาน เด็กนักเรียนได้รประทานอาหาร ท่าปลา

อาหารที�ถูกต้องตามหลัก ประทานอาหาที�ถูกต้องตาม อนุสรณ1์
โภชนาการและเพียงพอ กลางวัน หลักโภชนาการและ

เพียงพอ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  4 อนุรักษ ์ฟื�นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ�งแวดล้อม และแหล่งนํ�า และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัดที� 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวด
    1. ยุทธศาสตร์ที� 4 การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
        1.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงานน่วยงานท

งบประมาณและที�ผ่านมา

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลขอรับเงิน
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 อุดหนุนโครงการป้องกันแเพื�อประชาชนมีค 1 10,000   10,000  10,000   10,000   านวนครั�งต่อ ประชาชนมีควาองสาธารณสอําเภอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�ตระหนักและมีจิตสํานึก ในการอุดหนุนตระหนักและมี ท่าปลา
ในเขตพื�นที�อําเภอท่าปลา ในการดูแลรักษา จิตสํานึกในการดูแล
ที�ทําการปกครองอําเภอทสิ�งแวดล้อม รักษาสิ�งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
    1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ลผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหล

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกลําห้วยภูนกเพื�อเป็นการระบปากคลองกว้าง #######  -  -  - ระบายนํ�าไมีการระบายนํ�า กองช่าง

ที�ดีและป้องกัน25-26 เมตร ร้อยละ  80รวดเร็วและป้องกัน
นํ�าท่วม ก้นคลองกว้าง 5-37 ปัญหานํ�าท่วม

เมตร ลึก 4-6 เมตร
ความยาวรวม  425 
เมตร  จํานวน 3 แห่ง

2 โครงการก่อสร้างทเพื�อเป็นแหล่งก 1  แห่ง  -  - #####  - ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใกองช่าง
นํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
เกษตร เพื�อการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาลตําบลท่าปลา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
    1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ลผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหล

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขุดลอกหนเพื�อเป็นการระบ 1  แห่ง  -  -  - ###### ระบายนํ�าไมีการระบายนํ�า กองช่าง
ห้วยสิงห์ ที�ดีและป้องกันปัญหา ร้อยละ  80รวดเร็วและป้องกัน

นํ�าท่วม ปัญหานํ�าท่วม

4 โครงการก่อสร้างทํเพื�อเป็นแหล่งก 1  แห่ง  -  -  - ######ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใกองช่าง
นํ�าบริเวณหลังบ้านนํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
สมพาน วิสุมา หมู่ เกษตร เพื�อการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างทํเพื�อเป็นแหล่งก 1  แห่ง  -  -  - ######ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใกองช่าง
นํ�าบริเวณหลังบ้านนํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
สุชน  จันทร์ทอง ห  เกษตร เพื�อการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู ่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
    1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกลําห้วยภูนก เพื�อเป็นการระบายปากคลองกว้าง ######  -  -  - ระบายนํ�าไมีการระบายนํ�า

ที�ดีและป้องกันปัญ25-26 เมตร ร้อยละ  80รวดเร็วและป้อง
นํ�าท่วม ก้นคลองกว้าง 5-37 ปัญหานํ�าท่วม

เมตร ลึก 4-6 เมตร
ความยาวรวม  425 
เมตร  จํานวน 3 แห่ง

2 โครงการก่อสร้างทางนเพื�อเป็นแหล่งกัก 1  แห่ง  -  - #####  - ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใ
นํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
เกษตร เพื�อการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ป ี (พ.ศ.2561-2564)
สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

เทศบาลตําบลท่าปลา

งบประมาณและที�ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี



ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด  ที�  3 ด้านโครงสร้างพื�นฐาน
    1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านคมนาคม
        1.1 แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการขุดลอกหน้าฝเพื�อเป็นการระบาย 1  แห่ง  -  -  - ###### ระบายนํ�าไมีการระบายนํ�า
ห้วยสิงห์ ที�ดีและป้องกันปัญหา ร้อยละ  80รวดเร็วและป้อง

นํ�าท่วม ปัญหานํ�าท่วม

4 โครงการก่อสร้างทํานบเพื�อเป็นแหล่งกัก 1  แห่ง  -  -  - ######ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใ
นํ�าบริเวณหลังบ้านนายนํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
สมพาน วิสุมา หมู ่1 เกษตร เพื�อการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างทํานบเพื�อเป็นแหล่งกัก 1  แห่ง  -  -  - ######ร้อยละ 100ประชาชนมีนํ�าใ
นํ�าบริเวณหลังบ้านนายนํ�าไว้ใช้และเพื�อการ มีแหล่งนํ�า การเกษตร
สุชน  จันทร์ทอง หมู ่1เกษตร เพื�อการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที�  1  เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่  ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็งคุณภาพชีวิตที�ดี

งบประมาณและที�ผ่านมา
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที�
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในเขตจังหวัด
    1. ยุทธศาสตร์
        1.1 แผนงาน

เป้าหมาย ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน
ที� โครงการ วัตถุประสงค์ ลผลิตของโครงก 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ บผิดชอบหลั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี  (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลท่าปลา

งบประมาณและที�ผ่านมา

สําหรับ โครงการพัฒนาที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงกา (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม
     1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 7 ########  -  -  -  - 36 28,289,296 43 49,489,296
     1.2 แผนงานรักษาความสงบภาย 2 60,000 3 160,000 2 60,000 6 2,110,000 13 2,390,000

รวมยุทธศาสตร์ที�  1 9 ######## 3 160,000 2 60,000 42 30,399,296 56 51,879,296
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 2 80,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 9 340,000
     2.2 แผนงานการเกษตร 2 9,100,000  -  -  -  -  -  - 2 9,100,000

รวมยุทธศาสตร์ที�  2 4 9,180,000 2 80,000 2 80,000 3 100,000 11 9,440,000
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     3.1 แผนงานการศึกษา 19 3,392,400 15 ####### 15 4,707,400 20 5,317,400 69 18,124,600
     3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 3 170,000 2 70,000 2 70,000 3 170,000 10 480,000

รวมยุทธศาสตร์ที�  3 22 3,562,400 17 ####### 17 4,777,400 23 5,487,400 79 18,604,600
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ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4 ปี

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4 ปี

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลท่าปลา



ยุทธศาสตร ์ จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงกา (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ�งแวดล้อม
     4.1 แผนงานการเกษตร 5 530,000 3 410,000 4 420,000 4 510,000 16 1,870,000
     4.2 แผนงานสาธารณสุข 2 150,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000 11 900,000
     4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000 2 110,000 3 610,000 2 110,000 9 1,430,000

รวมยุทธศาสตร์ที�  4 9 1,280,000 8 770,000 10 1,280,000 9 870,000 36 4,200,000
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
     5.1 แผนงานการพาณิชย์ 22 ########  -  - 4 615,000 8 4,012,300 34 31,375,900
     5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 1,400,000  -  -  -  - 4 23,713,000 6 25,113,000
     5.3 แผนงานการเกษตร  -  -  -  - 1 448,500 4 4,700,000 5 5,148,500

รวมยุทธศาสตร์ที�  5 24 ######## 5 1,063,500 16 32,425,300 45 61,637,400
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
     6.1 แผนงานสาธารณสุข 13 350,000 13 350,000 14 ######## 15 2,056,000 55 ########
     6.2 แผนงานบริหารงานทั�วไป 4 200,000 6 240,000 6 240,000 6 240,000 22 920,000
     6.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 8 517,000 8 517,000 8 517,000 9 617,000 33 2,168,000
     6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรร 15 ####### 11 711,000 11 711,000 17 ######## 54 ########
     6.5 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  - 4 1,104,000 4 1,104,000
     6.6 แผนงานรักษาความสงบภาย 15 ####### 14 ###### 14 ####### 18 3,473,032 61 8,057,128
     6.7 แผนงานงบกลาง 3 #######  -  -  -  -  -  - 3 4,304,400

รวมยุทธศาสตร์ที�  6 58 ####### 52 ###### 53 ####### 69 ######## 232 ########
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ยุทธศาสตร ์ จํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวนงบประมาณจํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม  4 ปี



โครงกา (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและบุคลากร
     7.1 แผนงานบริหารงานทั�วไป 18 1,612,000 11 ####### 11 1,560,000 31 12,648,900 71 17,680,900
     7.2 แผนงานรักษาความสงบภาย 6 137,000  -  - 3 53,000  -  - 9 190,000
     7.3 แผนงานการศึกษา 4 373,400 1 65,000 1 65,000 4 150,000 10 653,400
     7.4 แผนงานสาธารณสุข 3 78,000 4 147,000 3 53,000 3 68,000 13 346,000
     7.5 แผนงานเคหะชุมชน 5 873,500 1 800,000 1 300,000 9 1,536,900 16 3,510,400
     7.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งข 5 44,500 1 30,000 1 30,000 3 487,000 10 591,500
     7.7 แผนงานการพาณิชย์ 8 74,000 2 75,000 1 20,000 4 42,500 15 211,500
     7.8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรร 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวมยุทธศาสตร์ที�  7 50 3,292,400 21 ####### 22 2,181,000 55 15,033,300 148 23,583,700
รวมทั�งสิ�น  7  ยุทธศาสตร์ 176 ######## 103 ####### 111 ######## 217 ######### 607 #########

116



เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ ผลิตของครุภัณ2561 2562 2563 2564บผิดชอบหลั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานงานบริหารทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแลเพื�อให้มีครุภัณ 2 ##### สํานักปลัด

ใช้ในงานสํานักปลัด
2 แผนงานงานบริหารทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเเพื�อให้มีครุภัณ 4 ##### สํานักปลัด

ใช้ในงานสํานักปลัด กองคลัง
และกองคลัง

3 แผนงานงานบริหารทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### สํานักปลัด
ขนส่ง ใช้ในงานสํานักปลัด กองคลัง

และกองคลัง
4 แผนงานงานบริหารทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาเพื�อให้มีครุภัณ 26 ##### ##### สํานักปลัด

ใช้ในงานสํานักปลัด กองคลัง
และกองคลัง

5 แผนงานงานบริหารทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### สํานักปลัด
แพร่ ใช้ในงานสํานักปลัด

6 แผนงานรักษาความสค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื�องดั เพื�อให้มีครุภัณ 5 ##### สํานักปลัด
ใช้ในงานสํานักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี  (พ.ศ.2561-2564)

เทศบาลตําบลท่าปลา

งบประมาณและที�ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ ผลิตของครุภัณ2561 2562 2563 2564บผิดชอบหลั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 แผนงานรักษาความสค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหเพื�อให้มีครุภัณ 1  ##### สํานักปลัด

ขนส่ง ใช้ในงานสํานัก
ปลัด

9 แผนงานเคหะและชุมค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ เพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองช่าง
ใช้ในงานกองช่าง

10 แผนงานเคหะและชุมค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเเพื�อให้มีครุภัณ 2 ##### กองช่าง
ใช้ในงานกองช่าง

11 แผนงานเคหะและชุมค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาเพื�อให้มีครุภัณ 6 ##### กองช่าง
ใช้ในงานกองช่าง

12 แผนงานเคหะและชุมค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพื�อให้มีครุภัณ 2 ##### กองช่าง
ใช้ในงานกองช่าง

13 แผนงานบริหารทั�วไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาเพื�อให้มีครุภัณ 17 ##### กองการศึก
การศึกษา ใช้ในงานกองการ

ศึกษา
14 แผนงานบริหารทั�วไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแลเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองการศึก

การศึกษา ใช้ในงานกองการ
ศึกษา

งบประมาณและที�ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ ผลิตของครุภัณ2561 2562 2563 2564บผิดชอบหลั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
15 แผนงานบริหารทั�วไปค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองการศึก

การศึกษา เผยแพร่ ใช้ในงานกองการ
ศึกษา

16 แผนงานสาธารณสุขค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองสาธาร
ใช้ในงานกอง
สาธารณสุข

17 แผนงานสาธารณสุขค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาเพื�อให้มีครุภัณ 3 ##### กองสาธาร
หรือการแพทย์ ใช้ในงานกอง

สาธารณสุข
18 แผนงานสาธารณสุขค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองสาธาร

ขนส่ง ใช้ในงานกอง
สาธารณสุข

19 แผนงานการพาณิชยค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื�นๆ เพื�อให้มีครุภัณ 24 ##### กองการปร
ใช้ในงานกองการ
การประปา

20 แผนงานการพาณิชยค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาเพื�อให้มีครุภัณ 13 ##### ##### 4,500 กองการปร
ใช้ในงานกองการ
การประปา

21 แผนงานการพาณิชยค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเเพื�อให้มีครุภัณ 5 ##### กองการปร
ใช้ในงานกองการ
การประปา

งบประมาณและที�ผ่านมา
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เป้าหมาย หน่วยงาน
ที� แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ ผลิตของครุภัณ2561 2562 2563 2564บผิดชอบหลั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 แผนงานการพาณิชยค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแลเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองการปร

ใช้ในงานกองการ
การประปา

23 แผนงานการพาณิชยค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเเพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองการปร
ใช้ในงานกองการ
การประปา

24 แผนงานการศาสนาวคั่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เพื�อให้มีครุภัณ 1 ##### กองสาธาร
และนันทนาการ ใช้ในงานกอง

สาธารณสุข

งบประมาณและที�ผ่านมา
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สวนที ่ 4 
การนําแผนพฒันาทองถิน่สีป่ไปสูการปฏบิัต ิ

 
1. ยทุธศาสตรการพฒันาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คมนาคม 
 
 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารทั่วไป 

1.เคหะและชุมชน 
2.รักษาความสงบ
ภายใน 

1.กองชาง 
2.สํานัก
ปลัดเทศบาล 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.เคหะและชุมชน 

1.สวัสดิการฯ 
2.กองชาง 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 
 

1.สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.การศึกษา 
 

1.สวัสดิการฯ 
2.กองการศึกษา 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ส่ิงแวดลอม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1.สาธารณสุข 
 

1.กองสาธารณสุข
ฯ 

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

1.การดําเนนิงาน
อื่น 
2.บริการชมุชน
และสังคม 

1.การพาณิชย 
2.เคหะและชุมชน 

1.กองประปา 
2.กองชาง 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคม 

1.บริการชุมชน
และสังคม 
2.บริหารงานทั่วไป 
 

1.สาธารณสุข 
2.การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
3.บริหารทั่วไป 
4.สรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
5.การรักษาความ
สงบภายใน 

1.กองสาธารณสุข
ฯ 
2.สวัสดิการฯ 
3.สํานัก
ปลัดเทศบาล 
4.กองชาง 
5.กองสาธารณสุข 

1.ศตส.ทต.ทาปลา 
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ที ่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
องคกรและบคุลากร 

1.บริหารงานทั่วไป 
2.บริการชมุชน
และสังคม 
 

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 
2.งานบริหารงาน
คลัง 
3.งานบริหารฯ 
เคหะและชุมชน 
4.งานบริหารฯ
สาธารณสุข 
 
 

1.สํานัก
ปลัดเทศบาล 
2.กองคลัง 
3.กองชาง 
4.กองสาธารณสุข 
5.กองสวัสดิการ 
6.กองประปา 

 

รวม 7 ยุทธศาสตร 4 ดาน 9 แผนงาน 7 สวนราชการ  
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สวนที ่ 5 
การตดิตามและประเมินผล 

 
1. กาตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตร 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจ งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. กาตดิตามและประเมนิผลโครงการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น  จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะตองติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  
ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 
13 และในการประเมินแผนนั้นจะตอง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น ส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  แจ งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรปุผลการพฒันาทองถิน่ในภาพรวม 

3.1 การวดัผลในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ 
 (1) การวดัผลในเชงิปรมิาณ 

ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาเทศบาลใหบรรลุ
เปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559  ขอ 13   
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง
ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น เสนอ
ตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในทีเ่ปดเผยภายในสิบหาวันนบัแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไม
นอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

แบบที่  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ  2558 

เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 7 การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลงวันที่  22  พฤศจิกายน  
2556  ใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน  นับแตวันประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น)   

การตดิตามและประเมนิผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวดัผลในเชงิคณุภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมอืที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 
 

4. ขอเสนอแนะในการจดัทาํแผนพัฒนาทองถิน่ในอนาคต 
4.1 ผลกระทบนาํไปสูอนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลาชา เพราะการดาํเนนิงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตองผานกระบวนการ

หลายข้ันตอน สลับสับซอน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบือ่หนายกับกระบวนการจัดทําแผนทีม่ีความยุงยากมากข้ึน 
 3.  ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจดุเพราะขอจาํกัดของระเบียบกฎหมายที่ทาํไดยากและบางเรื่อง

อาจทําไมได   
 
4.2 ขอสงัเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจดัทาํแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจดัทํา

แผนพัฒนาทองถิน่ส่ีปและใหมีความสอดคลองกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นส่ีป  
3)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ ต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายใหสามารถ

ดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ 

ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนต้ังจายรายการใหม 
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