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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

---------------------------- 
1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน 
ประวัติความเป็นมา 
 ตําบลตะกั่วปุาจากการศึกษารวบรวมข๎อมูลจากหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน และคําบอกเลําของ
ผู๎สูงอายุ  สืบค๎นได๎วําการตั้งถ่ินฐานเริ่มแรกนั้น  
 ชนกลุ่มแรกที่เข๎ามาตั้งถิ่นฐานคือ กลุํมพํอค๎าจากทุํงสําฤทธิ์  อําเภอพิมาย  จังหวัดนคราชสีมา  
ผํานมาเห็นบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ๑เป็นที่ราบลุํมมีลําน้ําห๎วยตะกั่วไหลผําน ( ลําน้ําห๎วยตะกั่วมีต๎นน้ํา
ไหลจากบ๎านห๎วยตะก่ัว ตําบลดอนดูํ  ผํานตําบลหนองไผํล๎อม,ตําบลตะกั่วปุา อําเภอหนองสองห๎อง  จังหวัด
ขอนแกํน เข๎าเขตอําเภอบ๎านใหมํไชยพจน๑ จังหวัดบุรีรัมย๑ ไปบรรจบกับลําสะแทด ที่บริเวณบ๎านพลับ ตําบล
หายโศก อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย๑ ) และยังมีแหลํงน้ําธรรมชาติที่มีน้ําตลอดทั้งปีคือ หนองสระยาง,
หนองซํองแมว, หนองคู, โดยได๎กํอตั้งหมูํบ๎านอยูํที่โนนบ๎านนา (อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ของหมูํบ๎านใน
ปัจจุบัน) กลุํมนี้เป็นต๎นตระกูล “เพ็ชรตะก่ัว” 
   กลุ่มที่ 2 เป็นกลุํมนายพรานที่เดินทางมาจาก อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย๑ เพื่อหาลําสัตว๑และคล๎อง
ช๎างซึ่งบริเวณนี้มีสัตว๑ปุาจํานวนมาก  เนื่องจากมีแหลํงน้ําพ้ืนที่อุดมสมบูรณ๑จึงได๎กํอตั้งหมูํบ๎านอยูํที่บริเวณ
โนนหนองคู (อยูํทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมูํบ๎านปัจจุบัน)  หํางจากชุมชนกลุํมแรกประมาณ 1 
กิโลเมตร ชนกลุํมนี้มีสัญลักษณ๑คือจะประกอบพิธีเลี้ยงบูชาประกรรมทุกปี กลุํมนี้เป็นต๎นตระกูล “ชาญ
ตะกั่ว” 
 เนื่องจากเป็นหมูํบ๎านที่มีความอุดมสมบูรณ๑ทําให๎เกิดความม่ังคั่งชาวบ๎านมีทรัพย๑สินของมีคํามากทํา
ให๎หมูํบ๎านอ่ืนที่ยากจนและอดอยาก รวมตัวกันเป็นกลุํมโจรเข๎ามาปล๎นบํอยครั้ง ประกอบกับเกิดโรคอหิ
วาระบาด ผู๎คนล๎มตายจํานวนมาก  ชนทั้งสองกลุํมจึงได๎อพยพมาตั้งหมูํบ๎านรวมกันบริเวณหนองสระยางซึ่ ง
เป็นบริเวณหมูํบ๎านปัจจุบัน  ให๎ชื่อวําบ๎านตะโกปุา (บริเวณนี้มีต๎นตะโกปุาเป็นจํานวนมาก) อีกตํานานหนึ่ง
เลําวําชื่อหมูํบ๎านมาจากลําห๎วยตะกั่วจุดบริเวณบ๎านตะกั่วปุานี้  มีความลึกมากถ๎าใช๎ลําไม๎ไผํทั้งต๎นวัดระดับ
ความลึกดู  จะลึกเทํากับลําไม๎ไผํทั้งลําและบางครั้งจะมีคนมองเห็นก๎อนตะกั่วขนาดใหญํลอยอยูํแตํพอเข๎าไป
ไก๎ลกลับไมํเห็น หรือบางครั้งก็กลายเป็นก๎อนหินซึ่งชาวบ๎านเชื่อวําเป็นเรื่องลึกลับและเรียกชื่อบ๎านตะกั่วปุา
ตามตะกั่วที่พบ และยังเป็นข๎อถกเถียงเรื่องการตั้งชื่อหมูํบ๎านกันมาจนถึงปัจจุบัน 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
ลักษณะทีต้ั่ง  ตําบลตะก่ัวปุา  เป็นจํานวนหนึ่งใน 12  ตําบล  ของอําเภอหนองสองห๎อง  จังหวัด

ขอนแกํน  อยูํหํางอําเภอ  5  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันออกและหํางจากจังหวัดขอนแกํน  104  กิโลเมตร  
เนื้อที ่ ตําบลตะก่ัวปุา มีเนื้อที่  ประมาณ  27,854 ไร ํ หรือประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    
สภาพพ้ืนที่  ตําบลตะกั่วปุาเป็นที่ราบสูงและราบลุํมเป็นบางสํวนลาดต่ําลงไปทางทิศใต๎  ของพ้ืนที่

ตําบล    ตอนกลางมีลําห๎วยอีสานเขียว (ห๎วยตะก่ัว) ไหลผํานตามแนวยาวของตําบลเหนือลงใต๎ ปุาไม๎เป็น
ปุาเบญจพรรณ ดินสํวนใหญํเป็นดินทรายไมํเหมาะแกํการเพาะปลูก อาชีพของประชากรสํวนใหญํประกอบ
อาชีพทํานา และเลี้ยงสัตว๑และวํางงานในหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตําบลตะกั่วปุา   ขึ้นอยูํกับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล ซึ่ง 2ชนิด 

คือ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดพามวลอากาศเย็นและแห๎งจากประเทศจีนเข๎าปกคลุมประเทศไทย
ตั้งแตํ ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ๑  ซึ่งอยูํในชํวงฤดูหนาวของประเทศไทย ทํา
ให๎จังหวัด ขอนแกํนมีอากาศหนาวเย็นและแห๎งทั่วไป  สํวนมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎ที่พัดพามวลอากาศชื้นจาก
ทะเลและ มหาสมุทรเข๎าปกคลุมประเทศไทยในชํวงฤดูฝน  (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณ
กลางเดือนตุลาคม) ทําให๎มีฝนตกชุกท่ัวไป  

ฤดูกาลของตําบลตะกั่วปุา  พิจารณาตามลักษณะของลมฟูาอากาศของประเทศไทยสามารถ แบํง
ออกได๎เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 

ฤดูหนาว  เริ่มต๎นประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ๑ ซึ่งเป็น ชํวงที่มรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติ  
เย็นจะแผํลงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในชํวงดังกลําว  ทําให๎อากาศโดยทั่วไปบริเวณจังหวัดขอนแกํนจะ
หนาวเย็นและแห๎ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวัน สําหรับเดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยูํในชํวงเดือน
ธันวาคม ถึงมกราคม 

ฤดูร๎อน  เริ่มต๎นประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ๑ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นชํวง  วํางของฤดู
มรสุม จะมีลมใต๎และลมตะวันออกเฉียงใต๎พัดปกคลุม ทําให๎มีอากาศร๎อนอบอ๎าวทั่วไปมีอากาศร๎อนอบอ๎าว
โดยทั่วไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนที่มีอากาศร๎อนอบอ๎าวที่สุดของปี 

ฤดูฝน เริ่มต๎นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นชํวงที่มรสุม  ตะวันตกเฉียง
ใต๎พัดเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีรํองความกดอากาศต่ําที่พาดอยูํ
บริเวณภาคใต๎ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผํานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ  
ประเทศไทย ทําให๎อากาศเริ่มชุํมชื้นและมีฝนตกชุกตั้งแตํประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต๎นไป 
โดยเฉพาะ เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแนํนมากที่สุดในรอบปี แตํอยํางไรก็ตามนอกจากปัจจัย
ดังกลําวที่ให๎ม ีฝนตกชุกแล๎วยังขึ้นอยูํกับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร๎อนที่เคลื่อนตัวเข๎าใกล๎หรือเข๎าสูํประเทศ
ไทยในชํวงดังกลําวด๎วย 



1.4  ลักษณะของดิน 
พ้ืนที่สํวนใหญํมีลักษณะเป็นดินรํวนปนทรายที่เหมาะแกํการปลูกข๎าวและมันสําปะหลัง  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหลํงน้ําในพ้ืนที่มีแบํงเป็นแหลํงน้ําที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ คือ ลําห๎วย ได๎แกํลําห๎วยมะเฟือง, ลํา

ห๎วยตะกั่ว ซึ่งมีลักษณะเชื่อมตํอกันทั้งพ้ืนที่ในตําบล และแหลํงน้ําที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุาและ
หนํวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการปรับปรุง/กํอสร๎างขึ้นเพ่ือให๎เพียงพอตํอการอุปโภคของประชาชนในเขตตําบล
ตะกั่วปุา คือ หนองน้ําที่ขุดไว๎สําหรับเก็บน้ําสําหรับอุปโภค ซึ่งมีทุกหมูํบ๎าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    ลําห๎วย  5 แหํง สระน้ํา  - แหํง 
    หนองน้ํา 16 แหํง บํอน้ําตื้น 4 แหํง 
    ลําคลอง   - แหํง บํอบาดาล 2 แหํง 
    บึง  - แหํง อํางเก็บน้ํา - แหํง 
    แมํน้ํา  - แหํง ฝาย  11 แหํง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหํง เหมือง  - แหํง 

1.1.3 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ปุาไม๎ในเขตตําบลตะก่ัวปุาจะเป็นลักษณะปุาโคกหรือปุาชุมชน ซึ่งจะมีต๎นไม๎ยืนต๎นผลัดใบได๎แกํ ไม๎

พลวง  ไม๎จะบก ฯลฯ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
เขตการปกครอง     รวม 11 หมูํบ๎าน คือ 
หมูํที่ 1 บ๎านตะก่ัวปุา  ผู๎ปกครอง นายไพรวรรณ  เทพจิต   ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 2 บ๎านหนองตะครอง ผู๎ปกครอง  นายสุพล  บุปผามาลา    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 3 บ๎านหนองเปลํง    ผู๎ปกครอง นายสุพรรณ๑  หรุํงเปูา     กํานัน 
หมูํที่ 4 บ๎านหนองคูบัว       ผู๎ปกครอง นางอํานวยพร  เข็มทอง   ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 5 บ๎านหนองบัวแดง    ผู๎ปกครอง นายกอบชัย  ดาวเรือง    ผู๎ใหญํบ๎าน 
หมูํที่ 6 บ๎านสระขาม  ผู๎ปกครอง   นายกัมปนาท  บวกไธสง   ผู๎ใหญํบ๎าน 

 หมูํที่ 7 บ๎านเล๎า   ผู๎ปกครอง   นายยูนิต  โคตรทองหลาง   ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 8 บ๎านดอนตะแบง  ผู๎ปกครอง   นายสมพร  อําภาผล      ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 9 บ๎านโนนตาล  ผู๎ปกครอง   นายจันทร๑  ด๎วงตะกั่ว   ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 10  บ๎านนาสวน  ผู๎ปกครอง   นายสงัด  ปอศรี    ผู๎ใหญํบ๎าน 
 หมูํที่ 11  บ๎านหนองตะใกล๎  ผู๎ปกครอง   นายสุรชัย  ภิญโญยงค๑     ผู๎ใหญํบ๎าน 

3. ประชากร 
3.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับประชากร 

ล าดับที ่ ชื่อหมูบ่้าน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร รวมจ านวน
ประชากร ชาย หญิง 



1 บ๎านตะกั่วปุา 306 430 418 848 
2 บ๎านหนองตะครอง 124 220 221 441 
3 บ๎านหนองเปลํง 247 429 473 902 
4 บ๎านหนองคูบัว 64 115 119 234 
5 บ๎านหนองบัวแดง 280 424 441 865 
6 บ๎านสระขาม 164 302 323 625 
7 บ๎านเล๎า 143 226 292 558 
8 บ๎านดอนตะแบง 246 381 396 777 
9 บ๎านโนนตาล 74 137 132 269 

10 บ๎านนาสวน 60 93 76 169 
11 บ๎านหนองตะใกล ๎ 47 81 59 140 

รวม 1,755 2,838 2,950 5,828 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนครัวเรือน / ประชากรที่มีอยู่จริง 

 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อหมู่บ้าน จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากรช่วงอายุระหว่าง (ปี) รวม

จ านวน
ประชา

กร 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91 ปีขึ้นไป รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ๎านตะกัว่
ปุา 

306 42 38 47 51 58 53 79 48 84 92 66 70 55 50 20 20 3 14 1 2 456 438 894 

2 บ๎านหนอง
ตะครอง 

124 26 29 35 22 21 33 35 30 43 45 28 29 23 25 10 9 3 3 0 0 221 225 446 

3 บ๎านหนอง
เปลํง 

247 62 34 55 68 54 85 82 74 65 83 71 63 32 34 14 24 4 3 1 1 437 476 913 

4 บ๎านหนอง
คูบัว 

64 17 8 18 12 12 22 16 13 23 21 16 14 8 17 6 10 1 1 0 1 118 119 237 

5 บ๎านหนอง
บัวแดง 

280 39 44 69 56 44 57 60 70 77 66 57 63 52 44 20 16 7 4 1 0 427 420 847 

6 บ๎านสระ
ขาม 

164 31 34 38 42 50 40 47 48 62 67 35 40 29 28 13 18 2 8 0 0 308 325 633 

7 บ๎านเล๎า 143 38 35 28 34 26 44 59 50 46 51 41 34 22 24 10 11 2 5 0 0 272 289 561 
8 บ๎านดอน

ตะแบง 
246 49 47 53 44 47 51 63 68 82 67 47 57 31 41 18 20 4 6 1 1 395 402 797 

9 บ๎านโนน
ตาล 

74 17 20 21 15 17 24 27 11 27 30 6 12 10 6 3 8 3 1 0 0 130 127 257 

10 บ๎านนา
สวน 

60 10 12 21 13 11 10 18 18 16 8 5 10 9 5 2 2 2 1 0 0 94 79 173 

11 บ๎านหนอง
ตะใกล ๎

47 4 11 13 8 13 7 14 13 17 12 9 7 8 4 4 5 0 0 0 0 84 67 151 

รวม 1,755 335 312 398 365 353 426 500 443 542 542 381 399 279 278 120 143 31 86 4 5 2,942 2,967 5,943 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
ในพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตะก่ัวปุา มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษา 

จํานวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาจํานวน 1 โรงเรียน ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวนบุคลากรทาง

การศึกษา 

1. โรงเรียนบ๎านตะก่ัวปุา+หนองคูบัว นายสมัคร  ศิลป์ประกอบ ครู 9 
2. โรงเรียนจตุคามวิทยา นายสวัสดิ์  ไชยชนะ ครู 16 
3. โรงเรียนบ๎านหนองเปลํง นายสมทรง  ยันต๑ชมภู ครู 6 
4. โรงเรียนบ๎านหนองบัวแดง นายเสงี่ยม  ชํางเกวียน ครู 3 
5. โรงเรียนบ๎านหนองตะครอง นายสุจิต  ลุนสําโรง ครู 10 

จ านวนนักเรียนในเขตต าบลตะกั่วป่า 
 
ที ่

 
อบต. 

 
รายช่ือโรงเรียน 

จ านวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1-ป.4 
(คน) 

ป.5-ป.6 
(คน) 

ม.1-ม.3 
(คน) 

รวม 
 

 
 

1 

 
 

ตะกั่วปุา 

จตุคามวิทยา 15 30 23 36 104 
ตะกั่วปุา+หนองคูบัว 20 44 19 - 84 
บ๎านหนองตะครอง 15 55 22 - 84 
บ๎านหนองเปลํง 13 23 8 - 44 
บ๎านหนองบัวแดง 3 11 8 - 22 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กฯ 49    49 

รวมทั้งหมด 204 196 105 49 531 
 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา มีสถานีอนามัยตําบล จํานวน 1 แหํง คือ สถานีอนามัยบ๎าน 

สระขาม มีบุคลากร  จํานวน  6  คน  

5. ระบบการบริการพื้นฐาน 
   5.1  การคมนาคม 

การคมนาคมขององค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา   มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข
207  มีระยะทางประมาณ 12 ก.ม. (ถนนสายหนองสองห๎อง – บ๎านใหมํชัยพจน๑) และถนนสาย ชุมชนหนอง
สองห๎อง – เขตอําเภอนาโพธิ์ (สภาพถนนเป็น ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 9 ก.ม.)  และ
สภาพถนนภายในหมูํบ๎านและระหวํางหมูํบ๎านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง และบางชํวงเป็น
ถนนหินคลุกและถนนลูกรังถนนภายในหมูํบ๎านในตําบลถนนภายในหมูํบ๎านประมาณ  80 เปอร๑เซ็น  เป็น  ถนน 
คสล. และมีบางสํวนเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก   และบางสํวนเป็นถนนดินถนนเพ่ือ
การเกษตรสํวนใหญํถนนที่ลงสูํพ้ืนที่การเกษตรได๎รับการบํารุงซํอมแซม ซึ่งสํวนใหญํเป็นถนนดินลูกรัง และ
บางสํวนมีสภาพเป็นทางเกวียนเดิม   
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5. ระบบการบริการพื้นฐาน 
  5.1  การคมนาคม 

การคมนาคมขององค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา   มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวง
หมายเลข207  มีระยะทางประมาณ 12 ก.ม. (ถนนสายหนองสองห๎อง – บ๎านใหมํชัยพจน๑) และถนนสาย 
ชุมชนหนองสองห๎อง – เขตอําเภอนาโพธิ์ (สภาพถนนเป็น ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 9 
ก.ม.)  และสภาพถนนภายในหมูํบ๎านและระหวํางหมูํบ๎านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง และ
บางชํวงเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรังถนนภายในหมูํบ๎านในตําบลถนนภายในหมูํบ๎านประมาณ 80 
เปอร๑เซ็น เป็น ถนน คสล. และมีบางสํวนเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก และบางสํวนเป็นถนน
ดินถนนเพ่ือการเกษตรสํวนใหญํถนนที่ลงสูํพ้ืนที่การเกษตรได๎รับการบํารุงซํอมแซม ซึ่งสํวนใหญํเป็นถนนดิน
ลูกรัง และบางสํวนมีสภาพเป็นทางเกวียนเดิม   
  5.2  การไฟฟ้า 

เขตองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา เป็นชุมชนเกษตรและชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงทั้ง 
ตําบล ประชากรมีไฟฟูาใช๎ยังครบทุกหมูํบ๎านและมีไฟฟูาแสงสวํางภายในหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน 

5.3  การประปา 
ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  สํวนใหญํได๎รับการบริการด๎านการ

ประปาจากระบบประปาหมูํบ๎าน ซึ่งมีครบทุกหมูํบ๎าน  
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เชํน  การทํานา  ทํา

ไรํ  แบบปลูกพืชหมุนเวียนและตามฤดูกาล 
6.2  การปศุสัตว์  มีการเลี้ยงสัตว๑ทุกหมูํบ๎าน  เชํน  การทําฟาร๑มเลี้ยงสุกร  การเลี้ยงปลา   

และการทําไรํนาสวนผสม 
6.3  การอุตสาหกรรม  มีการทําผลิตภัณฑ๑เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ๎านของไทย เชํน การทอผ๎า

ไหม  การทําผลิตภัณฑ๑จักสาน  ซึ่งยังเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยูํ 
6.4  การพาณิชย์  สํวนมากตามหมูํบ๎าน  จะมีร๎านขายของชําเล็ก ๆ ทุกหมูํบ๎าน และมีโรงสี

ข๎าวประจําหมูํบ๎าน ซึ่งเป็นโรงสีข๎าวขนาดกลาง 
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7.  การศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
ประชาชนในตําบลตะกั่วปุา  นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด จํานวน 10 แหํง และสํานักสงฆ๑ 

จํานวน  3 แหํง  

ชื่อวัด ตั้งอยู่ที่ 
พื้นที่ (ไร่) จ านวน

พระภิกษุ 
จ านวน
สามเณร 

จ านวน
แม่ชี 

วัดสระยาง หมํูที่ 1 บ๎านตะกั่วปาุ 7 4 - - 
วัดปุาปฏิบัติธรรม หมํูที่ 1 บ๎านตะกั่วปาุ 10 5 - - 
วัดโพธิ์ทอง หมํูที่ 2 บ๎านหนองตะครอง 4 1 - 10 
สํานักสงฆ๑สนัติธรรม หมํูที่ 2 บ๎านหนองตะครอง 12 1 - 10 
วัดอินทรประสทิธิ ์ หมูที่ 3 บ๎านหนองเปลํง 2 5 - - 
วัดปุาสามัคคีธรรม หมํูที่ 3 บ๎านหนองเปลํง 10 2 - - 
วัดประทุมธาน ี หมํูที่ 4 บ๎านหนองคบูัว 22 1 - - 
วัดศรีอุดร หมํูที่ 5 บ๎านหนองบัวแดง 8 3 - - 
วัดแสงธรรมจักร๑ หมํูที่ 5 บ๎านหนองบัวแดง 68 8 1  
วัดกลางสระขามบา๎นเลา๎ หมํูที่ 6 บ๎านสระขาม 16 3 - - 
วัดวิจิตราราม หมํูที่ 8 บ๎านดอนตะแบง 4 4 - - 
วัดบ๎านโนนตาล หมํูที่ 9 บ๎านโนนตาล 3 1 - - 
วัดจรูญธรรมวราราม หมํูที่ 10 บ๎านนาสวน 6 1 - - 

รวม 172 38 - 21 
 

ชาวตําบลตะก่ัวปุาทั่วไปได๎รักษาขนบธรรมเนียม   ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว๎หลาย
อยําง    โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  ประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา   ซึ่งตนเลื่อมใสศรัทธาโดยจําแนกได๎ดังนี้ 

1.  บุญกุ๎มข๎าวใหญํ   นิยมทํากันในเดือนยี่  หรือหลังจากการเก็บเกี่ยว  มีการนําข๎าวเปลือกมากอง
รวมกันทําบุญกุ๎มข๎าวใหญํ  โดยใช๎ศาลากลางบ๎านหรือศาลาโรงธรรม  ทุกครัวเรือนหาบข๎าวเปลือกของตน
ออกมารวมกัน    กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต๑  รับศีลฟังเทศน๑   มีมหรสพ สมโภชน๑   ตอนเช๎ามีการ
ถวายอาหารและข๎าวเปลือก    การทําบุญกุ๎มข๎าวใหญํจึงถือวําได๎บุญกุศลมาก 

2.  บุญข๎าวจี่  หรือบุญเดือนสาม  ทําโดยการนําข๎าวเหนียวที่ปั้นโรยเกลือ ทาไขํไกํ และจี่ไฟให๎สุก  
เรียกวําข๎าวจี่  การทําบุญข๎าวจี่มีคนนิยมทํากันมาก   เพราะถือวํา  ได๎กุศลมาก   และเป็นกาละทานชนิดหนึ่ง   

3. บุญพระเวสน๑  หรือบุญเดือนสี่   บุญที่มีการเทศน๑พระเวสน๑หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน๑ 
หนังสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก    เป็นหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ๎า  คราวพระองค๑
เสวยพระชาติ  เป็นพระเวสสันดร  เป็นหนังสือเรื่องยาว มี 14 ผูก  บุญพระเวสสันดรกําหนดทําในเดือนสี่   

4.  ตรุษสงกรานต๑    กําหนดเอาวันที่  13 เป็นวันตรุษสงกรานต๑ของทุกปี  จะมีการรดน้ํา
พระพุทธรูป    พระสงฆ๑   และผู๎หลักผู๎ใหญํ เรียกวํา สรงน้ํา   การทําบุญมีให๎ทาน    เป็นต๎น   เกี่ยวแกํการ
สรงน้ํา   เรียกบุญสรงน้ําอีกอยํางหนึ่งวําตรุษสงกรานต๑   “ ตรุษ ”   คือสิ้น    สงกรานต๑    คือการเคลื่อนย๎าย  
ได๎แกํ    วันที่พระอาทิตย๑เคลื่อนย๎ายจากฤดูหนาว   ก๎าวขึ้นสูํฤดูร๎อน   ในระยะนี้  เรียก  ตรุษสงกรานต๑   

5.  บุญบั้งไฟ  หรือเรียกวํา    บุญเดือนหก  การนําเอาดินประสิว  (ขี้เจีย)   มาค่ัวผสมกับถําน 
เรียกวํา หมื่อ เอาหมื่อใสํ กระบอกไม๎ไผํ   (ปัจจุบันพัฒนาเป็นทํอพลาสติกหรือทํอพีวีซี)   ตําให๎แนํน  แล๎วเจาะ
ร ูเรียกวํา   บั้งไฟ   
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6.  บุญเข๎าพรรษา   การอยูํประจําในอาวาสแหํงเดียวตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน เรียกวํา   เข๎าพรรษา
โดยปกติกําหนดเอาวันแรม 1 ค่ํา เดือน 8   เป็นวันเข๎าพรรษา ซึ่งชาวบ๎านจะมีการถวายผ๎าอาบน้ําฝน    
ถวายเทียนพรรษา    และมีการทําบุญ   เป็นต๎น 

7.  บุญออกพรรษา   การออกจากเขตจํากัด  ไปพักแรมที่อ่ืนได๎  เรียกวํา   ออกพรรษา    พรรษา
หมายถึง    ฤดูฝน   ปีหนึ่งมี 4 เดือน  คือ   ตั้งแตํแรม 1 ค่ํา   เดือน 8 ถึง   ขึ้น 15 ค่ําเดือน  12  ในระยะ  
4  เดือน  3 เดือนแรกให๎เข๎าพรรษากํอน   เข๎าครบกําหนด 3 เดือน แล๎วให๎ออกอีก 1 เดือน  ให๎หาผ๎าจีวรมา
ผลัดเปลี่ยนการทําบุญมีให๎ทาน    เป็นต๎น     

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตํโบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่  ฮีตสิบสอง  
มาจากคํา 2 คํา คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคําวํา จารีต หมายถึงสิ่งที่ปฏิบัติสืบตํอกันมาจนกลายเป็น
ประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกวํา จาฮีต  หรือ   ฮีตสิบสอง หมายถึง   เดือนทั้ง 12 เดือน   ในหนึ่งปีฮีตสิบ
สอง จึงหมายถึง ประเพณีที่ประชาชนชาวอีสานได๎ปฏิบัติสืบตํอกันมาในโอกาสตํางๆ     ทั้งสิบสองเดือนในแตํ
ละปี ประเพณีทั้งสิบสองเดือนที่ชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล๎วนเป็นประเพณีที่สํงเสริมให๎คนในชุมชน   ได๎
ออกมารํวมกิจกรรมพบปะสังสรรค๑กัน เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีมีความรักใครํกัน 
ของคนในท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน   ประเพณีอีสานสํวนใหญํจะมีเอกลักษณ๑
แตกตํางจากประเพณีภาคอ่ืนๆ (อาจคล๎ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ๎างเพราะมีที่มาคํอนข๎างใกล๎ชิด
กัน)ประเพณีอีสาน ได๎รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล๎านช๎าง  (แถบหลวงพระบางประเทศลาว)จึงจะเห็นได๎ วํา
ประเพณีของชาวอีสาน และชาวลาวมีความคล๎ายกันเพราะมีที่มาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหา
สูํกันเป็นประจํา เยี่ยงญาติพี่น๎องทําให๎มีการถํายเทวัฒนธรรมระหวํางกัน 
ด๎วยด๎วย 
 คองสิบสี่   หมายถึง  ครองธรรม  14  อยําง  เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใช๎ปฏิบัติระหวํางกัน  ของ
ผู๎ปกครองกับผู๎ใต๎ปกครอง พระสงฆ๑ และระหวํางบุคคลทั่วไป เพ่ือความสงบสุขรํมเย็นของ บ๎านเมือง  คอง 
สิบสี่มีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตัวอยํางได๎ดังนี้  
    คองสิบสี่แบบที่ 1 – กลําวถึงผู๎เกี่ยวข๎องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู๎มีหน๎าที่ปกครองบ๎าน 
เมือง       
    คองสิบสี่แบบที่ 2 - กลําวถึงหลักการที่พระมหากษัตริย๑ทรงปฏิบัติในการปกครองบ๎านเมือง    และ
ข๎อที่ประชาชนควรปฏิบัติตํอพระมหากษัตริย๑   และจารีตประเพณีที่พึงปฏิบัติให๎บ๎านเมืองสงบสุข 
   คองสิบสี่แบบที่ 3 -  กลําวถึงธรรมที่พระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ และเน๎นหนักให๎ประชาชนปฏิบัติตาม
จารีตประเพณี   และข๎อที่คนในครอบครัวพึงปฏิบัติตํอกัน 
    คองสิบสี่แบบที่ 4 - กลําวถึงไปแนวทางฮีตบ๎านครองเมือง  คือการดําเนินการปกครองบ๎านเมืองเพ่ือ  
ให๎บ๎านเมืองอยูํเป็นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1  น้ า 

น้ าที่ใชํในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ําที่ได๎จากน้ําฝน และประชาชนเริ่มนิยมซื้อน้ําถังที่
ผู๎ประกอบการผลิตจําหนํายมาเพ่ือบริโภค  สําหรับน้ําใต๎ดินเขตพ้ืนที่ตําบลโนนตะกั่วปุามีลักษณะดินเค็ม จึงไมํ
สามารถใช๎น้ําจากแหลํงใต๎ดินได๎  จึงอาศัยน้ําในห๎วย หนอง ที่ขุดลอกไว๎ใช๎สําหรับอุปโภค ให๎สัตว๑เลี้ยงและทํา
เกษตร 
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8.2  ป่าไม้ 
ในเขตพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุามีเพียงปุาโคกหรือปุาชุมชน ไมํมีปุาไม๎ที่เป็นปุา

ทางเศรษฐกิจ 

9. ศักยภาพ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1. นายสมชาย สงําภาคภูมิ ตําแหนํง        นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 
2. นายสุวัฒน๑  แพนไธสง  ตําแหนํง        รองนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 
3. นายประยูร  สร๎างนานอก ตําแหนํง        รองนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 

 4.  นายอภิเดช  กระฉอดนอก     ตําแหนํง      เลขานุการนายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 

สมาชิกสภา อบต. 
1.  นายศุภชัย  ฤทธิสิทธิ์   ตําแหนํง  ประธานสภา อบต. 

 2.  นายบวน  การสร๎าง   ตําแหนํง  รองประธานสภา อบต. 
 3.  นางดวงกมล  นิติวัฒนะ  ตําแหนํง  เลขานุการสภาฯ 

4.  นายพงศกร  สุขกลาง             ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 1 
 5.  นายบุญเส็ง  ผิวผํอง   ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 2 
 6.  นางศิริลักษณ๑  นาดูปถัมภ๑  ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 2 
 7.  นายอนนท๑  นาบํารง   ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 3 
 8.  นางสมเรือน  แนนไธสง  ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 3 
 9.  นายประพจน๑  ด๎วงตะกั่ว      ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 4 
 10. นายประดิษฐ๑  ฝุายพิมาย  ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 4 

11. นายดวงจันทร๑  ศรีเตชะ  ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 5 
          12.  นายไหม  ประการะโต            ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 5 
 13. นายอุดม  มิ่งไธสง              ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 6 

14. นายทองสุข  นางาม   ตําแหนํง    สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 6 
 15. นายสะอาด  คนรู๎              ตําแหนํง    สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 7 

16. นายประดิษฐ๑  อุทัยพร          ตําแหนํง    สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 7 
 17. นางเอ้ือ  นางาม   ตําแหนํง   สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 8 
 18. นางจิมมี่  โคตรสมบัติ  ตําแหนํง  สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 9 
 19. นายเสถียร  ปานชาลี   ตําแหนํง   สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 9 
 20. นางประนอม  เขียวเพชร            ตําแหนํง   สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 10 
 21. นายคําพัน  สอนนอก             ตําแหนํง   สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 11 
 22. นางเพ็ญศรี  จันทร๑กระแจะ  ตําแหนํง   สมาชิกสภา อบต. หมูํที่ 11 
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  จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างชั่วคราว   
(ณ วันที่  1 เมษายน  2562)  ดังนี้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  มีบุคลากรทั้งหมด  41  คน  และมีส่วนราชการ
จ านวน  4  ส่วน  ดังนี้  คือ  

1.  นางดวงกมล  นิติวัฒนะ  ตําแหนํง     ปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล 
2.  นายอาทิตย๑  ศรีวงษ๑   ตําแหนํง     รองปลัดองค๑การบริหารสํวนตําบล     

 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  9  คน  ดังนี้ 
1.  นายไชยพศ  หล๎าธรรม  ตําแหนํง    หัวหน๎าสํานักปลัด อบต.ตะกั่วปุา 
2.  นางสาวนงนุช  บุเกตุ   ตําแหนํง    นักวิเคราะห๑นโยบายและแผน ชํานาญการ   
3.  นางสาววนิดา  ผกานนท๑         ตําแหนํง    นักพัฒนาชุมชน  ชํานาญการ   
4.  นายจรรยา  สุโพธิ์                   ตําแหนํง    นักทรัพยากรบุคคล 
5.  นายภัทรพงษ๑  สุวรรณพัฒน๑    ตําแหนํง    นักจัดการงานทั่วไป 
6.  นางสรภัส   นามไธสง  ตําแหนํง    เจ๎าพนักงานธุรการ 
7.  จําอากาศฐาปนะพงษ๑  พลคัดซ๎าย ตําแหนํง    เจ๎าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
8.  นางสาวสวุิญชา  เข็มทอง  ตําแหนํง    เจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 
9.  นางสาวปราริชาติ  แก๎วลาย  ตําแหนํง    เจ๎าพนักงานธุรการ (บันทึกข๎อมูล) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  6  คน  ดังนี ้
1.  นางสาวเบญจพร  ตลอดไธสง   ตําแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานธุรการ 
2.  นางสาวอรทัย  ศรีจูมพล  ตําแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน 
3.  นายบุญชํวย  จันทร๑สามารถ  ตําแหนํง    พนักงานขับรถ  
4.  นายธนากร  การสร๎าง   ตําแหนํง    ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัฒนาชุมชน 

 5. นายภาคภูมิ  สงําภาคภูมิ  ตําแหนํง    ผู๎ชํวยนิติกร 
 6. นายสายัน  นะพล   ตําแหนํง    พนักงานขับรถยนต๑ (ทั่วไป) 

พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  4  คน  ดังนี้ 
1. นางอรรัมภา  เวินเสียง  ตําแหนํง     พนักงานจ๎างทั่วไป 
2. นายบัญชา  มิสา  ตําแหนํง     คนสวน 
3. นายบุญเลิศ  มีเงินลาด  ตําแหนํง     พนักงานจ๎าง 
4. นางเกศ  มีเงินลาด  ตําแหนํง     แมํบ๎าน 

ต าแหน่งในส่วนกองคลัง  พนักงานส่วนต าบล จ านวน   5  คน  ดังนี้ 
1.  นางอําพร  บุตรจันทร๑  ตําแหนํง     ผู๎อํานวยการกองคลัง 
2.  นายน้ํามนต๑  จ๎อยศักดา ตําแหนํง     นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ 
3.  นางสาวทวีพร  หลินศรี ตําแหนํง     นักวิชาการพัสดุ 
4.  นางสาวเบญจมาศ  เมืองแสน ตําแหนํง     นักวิชาการเงินและบัญชี 
5.  นางสาวดวงดาว  อุํมเกษ ตําแหนํง     นักวิชาการคลัง 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  คน  ดังนี ้
1.  นางสมจิต  นาราษฎร๑  ตําแหนํง     ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่จดัเก็บรายได๎ 
2.  นางสาวเปรมสุดา  แสงโตโพธิ์ ตําแหนํง     ผู๎ชํวยเจ๎าพนักงานพัสดุ 

ต าแหน่งในส่วนกองช่าง  พนักงานส่วนต าบล จ านวน   1  คน  ดังนี้ 
1.  นายจักรินทร๑  สิงหะเมธา ตําแหนํง      ผู๎อํานวยการกองชําง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  1  คน  ดังนี ้
1.  นายวิจิตติกรณ๑  สีขอน ตําแหนํง    ผู๎ชํวยชํางไฟฟูา 

 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พนักงานส่วนต าบล  จ านวน   5  คน  ดังนี้ 
1.  นายอุดม  หํอไธสง               ตําแหนํง     ผู๎อํานวยการกองการศึกษาฯ 
2.  จําเอกโกสินทร๑  ทองแม๎น ตําแหนํง     เจ๎าพนักงานธุรการ 
3.  นางธนาพร  โสภณพงษ๑ ตําแหนํง     ครูผู๎ดูแลเด็ก 
4.  นางศิตา  ศิลป์ประกอบ ตําแหนํง     ครูผู๎ดูแลเด็ก 
5.  นายอดิศร  เนื่องสมศรี ตําแหนํง     ครูผู๎ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จํานวน  2  คน  ดังนี ้
1.  นางสาวนนทรี  แพนไธสง ตําแหนํง      ผู๎ดูแลเด็ก 
2.  นางศศิธร  ขานสันเที๊ยะ ตําแหนํง      ผู๎ดูแลเด็ก 

พนักงานจ้างท่ัวไป  จํานวน  5  คน  ดังนี้ 
1. นางสาวทิพย๑วรรณ  เผํามณี ตําแหนํง   พนักงานจ๎าง 
2. นางประเคน  ไทยภักดี  ตําแหนํง     แมํบ๎าน 
3. นายโยธิน  มูลไธสง  ตําแหนํง     ยาม 
4. นายพัชรา  ทาพรม  ตําแหนํง     พนักงานจ๎าง 

ระดับการศึกษาของบุคลากร จ านวน  41  คน แยกเป็น 
 ประถมศึกษา   จํานวน   3  คน 

  มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จํานวน   14   คน 
ปริญญาตรี   จํานวน  15  คน 

  สูงกวําปริญญาตรี  จํานวน   9  คน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการพัฒนา 
ตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา“มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบตํอ 
ผลประโยชน๑แหํงชาติอันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูํอยํางมั่นคงและยั่งยืนของสถาบันหลักของ 
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํน มีความมั่นคงทาง 
สังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ความเจริญเติบโตของชาติความเป็น 
ธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทาง 
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ  
แวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม  
อาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง   หมายถึง  การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน 
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล และมี
ความ มั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อมและการเมือง เชํน ประเทศมีความ
มั่นคงใน เอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย๑กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบ  
การเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมี 
ความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมี  
ความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออม  
สําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ํามีที่อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ 
ยั่งยืนจน เข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ
ผลประโยชน๑ จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐาน ขององค๑การสหประชาชาติไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตํางๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศ เพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร๎าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํง อนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สําคัญในเวทีโลก มี ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางแนํนแฟูนกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสําคัญของการ เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุนและการทํา
ธุรกิจเพ่ือให๎เป็นพลังในการ พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ๑ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไป
ได๎ได๎แกํ ทุนมนุษย๑ทุนทาง ปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนให๎ เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎การรักษาและการ
ฟ้ืนฟูฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมํสร๎างมลภาวะตํอสิ่งแวดล๎อม
จนเกิน ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และ สอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ๑มากขึ้น
และสิ่งแวดล๎อมมี  
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คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน๑สํวนรวม รัฐบาลมี  
นโยบายที่มุํงประโยชน๑สํวนรวมอยํางยั่งยืนและให๎ความสําคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนและทุกภาคสํวน 
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพและ 
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์  
เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให๎บรรลุตามวิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความ 

ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข๎างต๎น จึงจําเป็นต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทําให๎  
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ  
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริก ารของ 
ประเทศได๎รับการพัฒนายกระดับไปสูํการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร๎างมูลคําเพ่ิมและพัฒนากลไกที่ 
สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมํที่จะสร๎างและเพ่ิมศักยภาพในการแขํงขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐาน  
รายได๎ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน๑ไปสูํภาคสํวนตําง ๆได๎อยํางเหมาะสม คนไทยได๎รับ 
การพัฒนาให๎เป็นคนดีเกํง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน๑สํวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห๑สามารถ “รู๎ 
รับ ปรับใช๎”เทคโนโลยีใหมํได๎อยํางตํอเนื่อง สามารถเข๎าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการ  
ยุติธรรมได๎อยํางเทําเทียมกัน โดยไมํมีใครถูกทิ้งไว๎ข๎างหลังการพัฒนาประเทศในชํวงระยะเวลาของยุทธศาสตร๑ 
ชาติจะมุํงเน๎นการสร๎างสมดุลระหวํางการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม โดยการมีสํวน  
รํวมของทุกภาคสํวนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  เปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง  
ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหารจัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช  
อธิปไตยและมีความสงบเรียบร๎อยในทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติสังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคนเครื่องมือ  
เทคโนโลยีและระบบฐานข๎อมูลขนาดใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได๎ทุก  
รูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูํไปกับการปูองกันและแก๎ไขปัญหาด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน  
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการแก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชา 
สังคมและองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ๎านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
ประกอบด๎วย  

๑.) การรักษาความสงบภายในประเทศ  เพ่ือสร๎างเสริมความสงบเรียบร๎อยและสันติสุขให๎  
เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ๎านเมือง โดย 

(๑) การพัฒนาและเสริมสร๎างคนในทุกภาคสํวนให๎มีความเข๎มแข็ง มีความพร๎อม ตระหนักใน 
เรื่องความมั่นคงและมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา  

(๒) การพัฒนาและเสริมสร๎างความจงรักภักดีตํอสถาบันหลักของชาติ 
(๓) การพัฒนาและเสริมสร๎างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ ทรง 

เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกํประโยชน๑ของประเทศชาติมากกวําประโยชน๑สํวนตน  
(๔) การพัฒนาและเสริมสร๎างกลไกที่สามารถปูองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหา 

ความมั่นคงที่สําคัญยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง  
๒.) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง   เพ่ือแก๎ไขปัญหาเดิมและ 

ปูองกันไมํให๎ปัญหาใหมํเกิดข้ึน โดย  
(๑) การแก๎ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
(๒) การติดตาม เฝูาระวัง ปูองกันและแก๎ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหมํ  
(๓) การสร๎างความปลอดภัยและความสันติสุขอยํางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต๎  
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(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน๑ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ทั้งทาง 
บกและทางทะเล  

๓.) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนํวยงานด๎านความม่ันคง โดย 

(๑) การพัฒนาระบบงานขําวกรองแหํงชาติแบบบูรณาการอยํางมีประสิทธิภาพ  
(๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหํงชาติ กองทัพและหนํวยงานความมั่นคง รวมทั้ง 

ภาครัฐและภาคประชาชน ให๎พร๎อมปูองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได๎ ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

(๒) การพัฒนาระบบเตรียมพร๎อมแหํงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให๎มีระสิทธิภาพ  

๔.) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค๑กร  
ภาครัฐและที่มิใชํภาครัฐ เพ่ือสร๎างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก๎าวหน๎าให๎กับ  
ประเทศชาติ ภูมิภาคและโลกอยํางยั่งยืน โดย 

(๑) การเสริมสร๎างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
(๒) การเสริมสร๎างและธํารงไว๎ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

   (๓) การรํวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ๎าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค๑กร ภาครัฐและ
ที่มิใชํภาครัฐ  

๕.) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม  เพ่ือให๎กลไกสําคัญตํางๆ  
ทํางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช๎กฎหมายอยํางเครํงครัด โดย  

(๑) การพัฒนากลไกให๎พร๎อมสําหรับการติดตาม เฝูาระวัง แจ๎งเตือน ปูองกันและ แก๎ไข 
ปัญหาความม่ันคงแบบองค๑รวมอยํางเป็นรูปธรรม  

(๒) การบริหารจัดการความมั่นคงให๎เอื้ออํานวยตํอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
(๓) การพัฒนากลไกและองค๑กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติด๎านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเปูาหมายการพัฒนาที ่

สําคัญ คือ การพัฒนาที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ 
ประการ ได๎แกํ  

๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ๑วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถี ชีวิตและจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ใน ด๎านอ่ืนๆ นํามาประยุกต๑ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ  
สังคมโลกสมัยใหม ํ 

๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ 
ตํางๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ 
สภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

๓) “สร๎างคุณคําใหมํในอนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนาคนรุํนใหมํ  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองตํอความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร๑ที่รองรับอนาคต 
บนพื้นฐานของการตํอยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให๎ประเทศไทย 
สามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงานใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการลงทุนในเวทีโลกควบคูํไปกับการ 
ยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดีรวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศ
ได ๎ในคราวเดียวกัน 
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ประกอบด้วย  
๑. การเกษตรสร้างมูลค่า ให๎ความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและ  

มูลคํา และความหลากหลายของสินค๎าเกษตร ประกอบด๎วย  
(๑) เกษตรอัตลักษณ๑พ้ืนถิ่น  
(๒) เกษตรปลอดภัย  
(๓) เกษตรชีวภาพ  
(๔) เกษตรแปรรูป 

   (๕) เกษตรอัจฉริยะ  
๒. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร๎างอุตสาหกรรมและบริการแหํงอนาคตที่  

ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูํประเทศที่พัฒนาแล๎วด๎วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหํงอนาคต ประกอบด๎วย  
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย๑ครบวงจร 

   (๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข๎อมูลและปัญญาประดิษฐ๑ 
  (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสํงและโลจิสติกส๑  

(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
   ๓. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่ 
สําคัญของการทํองเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักทํองเที่ยวทุกระดับและเพ่ิมสัดสํวนของนักทํองเที่ยวที่มี
คุณภาพสูง ประกอบด๎วย 

(๑) ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑และวัฒนธรรม  
(๒) ทํองเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(๓) ทํองเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย๑แผนไทย  
(๔) ทํองเที่ยวสําราญทางน้ํา  
(๕) ทํองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
๔. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร๎างพื้นฐานทางกายภาพใน  

ด๎านโครงขํายคมนาคม พื้นท่ีและเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร๎างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ โดย  
(๑) เชื่อมโยงโครงขํายคมนาคมไร๎รอยตํอ  
(๒) สร๎างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
(๓) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ  
(๔) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหมํ 
(๕) รักษาและเสริมสร๎างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร๎างและพัฒนาผู๎ประกอบการยุค  

ใหมํที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู๎ประกอบการที่มีความสามารถในการแขํงขันและมีอัตลักษณ๑
ชัดเจน โดย 

(๑) สร๎างผู๎ประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สร๎างโอกาสเข๎าถึงบริการทางการเงิน  
(๓) สร๎างโอกาสเข๎าถึงตลาด 

   (๔) สร๎างโอกาสเข๎าถึงข๎อมูล 
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข๎าถึงบริการภาครัฐ  

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   มีเปูาหมายการ 
พัฒนาที่สําคัญ คือเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีเกํงและมีคุณภาพโดยคนไทยมีความ  
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พร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชํวงวัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ 
ตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ๑อดออม โอบอ๎อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่  
ถูกต๎อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ๑ภาษา 
ท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น 
นวัตกรรม นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํและอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  
ประกอบด๎วย  

๑. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุํงเน๎นให๎สถาบันทางสังคมรํวมปลูกฝังคํานิยม  
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค๑โดย 
   (๑) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมผํานการเลี้ยงดูในครอบครัว  

(๒) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย๑วินัย คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการ สอนใน 
สถานศึกษา 
   (๓) การสร๎างความเข๎มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
   (๔) การปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมโดยใช๎ชุมชนเป็นฐาน  

(๕) การสร๎างคํานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค๑จากภาคธุรกิจ 
(๖) การใช๎สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังคํานิยมและวัฒนธรรมของคนใน สังคม 

   (๗) การสํงเสริมให๎คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม  
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุํงเน๎นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชํวงวัย  

ประกอบด๎วย  
(๑) ชํวงการตั้งครรภ๑/ปฐมวัย เน๎นการเตรียมความพร๎อมให๎แกํพํอแมํกํอนการ ตั้งครรภ๑ 
(๒) ชํวงวัยเรียน/วัยรุํน ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ที่สอด รับกับ 

ศตวรรษท่ี ๒๑  
(๒) ชํวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล๎องกับ ความ 

ต๎องการของตลาด  
(๔) ชํวงวัยผู๎สูงอายุ สํงเสริมให๎ผู๎สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ  
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุํงเน๎น  

ผู๎เรียนให๎มีทักษะการเรียนรู๎และมีใจใฝุเรียนรู๎ตลอดเวลา โดย  
(๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู๎ให๎เอ้ือตํอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษ ที่ ๒๑  
(๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “คร”ู ให๎เป็นครูยุคใหมํ 

   (๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
(๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
(๕) การสร๎างความตื่นตัวให๎คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวาง  

ตําแหนํงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย๑และประชาคมโลก  
(๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู๎โดยใช๎ดิจิทัลแพลตฟอร๑ม 

   (๗) การสร๎างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
๔. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย 

  (๑) การพัฒนาและสํงเสริมพหุปัญญาผํานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล๎อม 
รวมทั้งสื่อตั้งแตํระดับปฐมวัย 

(๒) การสร๎างเส๎นทางอาชีพ สภาพแวดล๎อมการทํางานและระบบสนับสนุนที่ เหมาะสม 
สําหรับผู๎มีความสามารถพิเศษผํานกลไกตําง ๆ  
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(๓) การดึงดูดกลุํมผู๎เชี่ยวชาญตํางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตํางประเทศ ให๎มา 
สร๎างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให๎กับประเทศ  

๕. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคม โดย  
(๑) การสร๎างความรอบรู๎ด๎านสุขภาวะ  
(๒) การปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
(๓) การสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการมีสุขภาวะที่ดี  
(๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร๎างสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสํงเสริมให๎ชุมชนเป็นฐานในการสร๎างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่  

๖. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย  
(๑) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย  
(๒) การสํงเสริมบทบาทการมีสํวนรํวมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค๑กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น  

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑  
(๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห๎องเรียน 

   (๔) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ 
๗. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 

(๑) การสํงเสริมการออกกําลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให๎กลายเป็นวิถีชีวิต 
   (๒) การสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและ นันทนาการ 
   (๓) การสํงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูํระดับอาชีพ  

(๔) การพัฒนาบุคลากรด๎านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของ อุตสาหกรรม 
กีฬา  

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเปูาหมายการพัฒนา ที่
สําคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคสํวนตํางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิดรํวมทําเพ่ือสํวนรวม การกระจายอํานาจและความ 
รับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับท๎องถิ่นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการ  
จัดการตนเองและการเตรียมความพร๎อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ  
สภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทําประโยชน๑แกํครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการเข๎าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง  
ประกอบด๎วย  

๑. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  โดย 
(๑) ปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจฐานราก 

   (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ๎มครองผู๎บริโภค 
(๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเข๎าถึงทรัพยากร 
(๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ๎มครองแรงงานไทยให๎เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความ ริเริ่ม 

สร๎างสรรค๑ มีความปลอดภัยในการทํางาน  
(5) สร๎างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกชํวงวัย ทุกเพศ ภาวะ 

และทุกกลุํม  
(๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุํงเปูาเพ่ือชํวยเหลือกลุํมคนยากจนและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส โดยตรง  
(๗) สร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะ สําหรบัผู๎ 

มีรายได๎น๎อยและกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  
(๘) สร๎างความเป็นธรรมในการเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยํางท่ัวถึง 
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๒. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  โดย  
(๑) พัฒนาศูนย๑กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
(๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแตํละกลุํมจังหวัดในมิติตําง ๆ  
(๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตํอการสร๎างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให๎ สามารถ 

ตอบสนองตํอสังคมสูงวัยและแนวโน๎มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
(๔) ปรับโครงสร๎างและแก๎ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน เพ่ือวางระบบ และ 

กลไกการบริหารงานในระดับภาคกลุํมจังหวัด  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข๎อมูลความรู๎ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

   (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  โดย 
(๑) สร๎างสังคมเข๎มแข็งท่ีแบํงปันไมํทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ รวมตัวและ 

ดึงพลังของภาคสํวนตําง ๆ  
(๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ 

   (๓) สนับสนุนความรํวมมือระหวํางภาครัฐภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา สังคมและ
ภาคประชาชน  

(๔) สํงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร๎างสรรค๑สังคม  
(๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
(๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร๎างสรรค๑ เพื่อรองรับสังคม ยุคดิจิทัล  
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ  

ตนเอง โดย 
   (๑) สํงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให๎มีขีดความสามารถในการจัดการ วางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  

(๒) เสริมสร๎างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง  
(๓) สร๎างการมีสํวนรํวมของภาคสํวนตําง ๆ เพ่ือสร๎างประชาธิปไตยชุมชน  
(๔) สร๎างภูมิคุ๎มกันทางปัญญาให๎กับชุมชน  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี 

เปูาหมาย การพัฒนาที่สําคัญ คือ นําไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอยําง บูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ๑และแผนงานและการให๎ทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องได๎
เข๎ามามีสํวน รํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎โดยเป็นการดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
รํวมกัน ไมํวําจะ เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมและคุณภาพชีวิตโดยให๎ความสําคัญกับการสร๎างสมดุลทั้ง ๓ 
ด๎าน อันจะนําไปสูํ ความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริงประกอบด๎วย  

๑. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  
(๑) เพ่ิมมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างความ 

สามารถในการแขํงขัน 
   (๒) อนุรักษ๑และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด  

(๓) อนุรักษ๑และฟ้ืนฟูแมํน้ําลําคลองและแหลํงน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ  
(๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
(๕) สํงเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
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๒. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
(๑) เพ่ิมมูลคําของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
(๒) ปรับปรุง ฟื้นฟูและสร๎างใหมํทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
(๓) ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหลํงทํองเที่ยว ชายฝั่งทะเลได๎รับการปูองกันและแก๎ไขทั้ง ระบบ  

และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอยํางเป็นองค๑รวม 
(๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดสํวนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
๓. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศโดย 

  (๑) ลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก  
(๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่  

เกี่ยวข๎องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๓) มุํงเปูาสูํการลงทุนที่เป็นมิตรตํอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  

(๔) พัฒนาและสร๎างระบบรับมือปรับตัวตํอโรคอุบัติใหมํและโรคอุบัติซ้ําที่เกิดจาก การ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น  
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย  

(๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรม  
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ๑ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยํางเป็นเอกภาพ  

(๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบทเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร จัดการ 
ตามแผนผังภูมินิเวศอยํางยั่งยืน  

(๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให๎เป็นไป 
ตามมาตรฐานสากลและคํามาตรฐานสากล 
   (๔) สงวนรักษา อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง สถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ๑และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน  

(๕) พัฒนาเครือขํายองค๑กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุํมอาสาสมัคร ด๎วยกลไก การม ี
สํวนรํวมของทุกภาคสํวนในท๎องถิ่น  

(๖) เสริมสร๎างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล๎อมและยกระดับความสามารถ ในการปู 
องกันโรคอุบัติใหมํและอุบัติซ้ํา 
   ๕. พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  

(๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุํมน้ําทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด๎านน้ําของประเทศ 
   (๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช๎น้ําอยํางประหยัด รู๎คุณคําและสร๎าง มูลคําเพ่ิม
จากการใช๎น้ําให๎ทัดเทียมกับระดับสากล  

(๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศและสํงเสริมการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรตํอ  
สิ่งแวดล๎อม  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานโดยลดความเข๎มข๎นของการใช๎พลังงาน  
(๕) พัฒนาความม่ันคงด๎านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ ปริมาณ  

คุณภาพ ราคาและการเข๎าถึงอาหาร  
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 ๖. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย 

   (๑) สํงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ด๎านสิ่งแวดล๎อมและคุณภาพ ชีวิตที่ดี
ของคนไทย 

(๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล๎อม 
(๓) จัดโครงสร๎างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นรํวม ด๎านการบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่สําคัญ  
(๔) พัฒนาและดําเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน๑ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ด๎าน 

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสํวนรํวม และธรรมาภิบาล  
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี 

เปูาหมายการ พัฒนาที่สําคัญ คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน๑สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนํวยงานของรัฐที่
ทําหน๎าที่ในการกํากับ หรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขันมีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ
บาล ปรับวัฒนธรรมการ ทํางานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวมมีความทันสมัยและพร๎อมที่จะ
ปรับตัวให๎ทันตํอการ เปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีข๎อมูล
ขนาดใหญํ ระบบการ ทํางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต๑ใช๎อยํางคุ๎มคําและปฏิบัติงานเทียบได๎กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ เปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมเพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของ ประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และโปรํงใส โดยทุกภาคสํวนในสังคมต๎อง
รํวมกันปลูกฝังคํานิยมความ ซื่อสัตย๑สุจริต ความมัธยัสถ๑และสร๎างจิตสํานึกในการปฏิเสธไมํยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความชัดเจน มีเพียงเทําที่จําเป็น มีความทันสมัย มี
ความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูํการลดความเหลื่อมล้ําและเอ้ือตํอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มี ประสิทธิภาพเป็นธรรมไมํเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
ประกอบด๎วย  

๑. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่าง  
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย  

(๑) การให๎บริการสาธารณะของภาครัฐได๎มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน๎า ของ 
ภูมิภาค  

(๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให๎บริการสาธารณะตําง ๆ ผํานการนําเทคโนโลยี ดิจิทัลมา 
ประยุกต๑ใช๎  

๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ  
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่   โดย 

(๑) ให๎ยุทธศาสตร๑ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(๒) ระบบการเงินการคลังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติ  
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท๎อนการบรรลุเปูาหมายยุทธศาสตร๑ชาติในทุก ระดับ  
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน  

ร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย 
   (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 

(๒) ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศ 
   (๓) สํงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท๎องถิ่นให๎องค๑กร ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นเป็นหนํวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูํบนหลักธรรมาภิบาล  
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๔. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย 
(๑) องค๑กรภาครัฐมีความยืดหยุํนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
(๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให๎ทันสมัย  

๕. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดแีละเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี  
ความสามารถสูง มุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ โดย 
   (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคลํองตัว ยึดระบบคุณธรรม  

(๒) บุคลากรภาครัฐยึดคํานิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรมและมีการ พัฒนาตาม 
เส๎นทางความก๎าวหน๎าในอาชีพ  

๖. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  
(๑) ประชาชนและภาคีตําง ๆ ในสังคมรํวมมือกันในการปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิ 

ชอบ  
(๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย๑สุจริต  
(๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็น ธรรมและ 

ตรวจสอบได๎ 
  (๔) การบริหารจัดการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอยํางเป็นระบบแบบ บูรณาการ  

๗. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็นโดย  
(๑) ภาครัฐจัดให๎มีกฎหมายที่สอดคล๎องและเหมาะสมกับบริบทตําง ๆ ที่ เปลี่ยนแปลง 

   (๒) มีกฎหมายเทําท่ีจําเป็น 
   (๓) การบังคับใช๎กฎหมายอยํางมีประสิทธิภาพ เทําเทียมมีการเสริมสร๎าง ประสิทธิภาพการ
ใช๎กฎหมาย  

๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
   (๑) บุคลากรและหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก ประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ที่พึงได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียม 
   (๒) ทุกหนํวยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกรํวมกันในทุกขั้นตอนของ การ
ค๎นหาความจริง  

(๓) หนํวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพํง อาญาและปกครองมีเปูาหมาย และ 
ยุทธศาสตร๑รํวมกัน 
   (๔) สํงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชนและการมีสํวนรํวมของ ประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม  

(๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 
 
1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12  

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมํุงบรรลุเปูาหมายในระยะ 5 ปี 
ที่จะสามารถตํอยอดในระยะตํอไปเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี โดยมี 
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องมาตั้งแตํแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือให๎เกิด  
การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณมีระบบภูมิคุ๎มกันและการบริหาร  
จัดการความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจําเป็นสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุํงเน๎นการพัฒนาคนให๎มีความเป็นคน  
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ที่สมบูรณ๑ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร๎างโอกาสและมีที่ยืนให๎กับทุกคนในสังคมได๎ดําเนินชีวิตที่ดีมีความสุข 
และอยูํรํวมกันอยํางสมานฉันท๑ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอยํางตํอเนื่องมีคุณภาพ 
และ มีเสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
รักษา ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คํานิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย  
พัฒนาคนให๎มีความเป็นคนที่สมบูรณ๑มีวินัย ใฝุรู๎มีความรู๎ มีทักษะ มีความคิดสร๎างสรรค๑ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบตํอสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชํวงวัยและเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ  
อยํางมีคุณภาพ รวมถึงการสร๎างคนให๎ใช๎ประโยชน๑และอยูํกับสิ่งแวดล๎อมอยํางเกื้อกูล อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ใช๎  
ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน๑ประเทศไทยใน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน๑ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎วด๎วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่ 
วิสัยทัศน๑ดังกลําวสนองตอบตํอผลประโยชน๑แหํงชาติ ได๎แกํ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขต  
อํานาจรัฐ การดํารงอยูํอยํางมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติและ  
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคม 
ทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น  
ธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทา ง 
พลังงานอาหารและน๎ํา ความสามารถในการรักษาผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ  
แวดล๎อมระหวํางประเทศและการอยูํรํวมกันอยํางสันติประสานสอดคล๎องกันด๎านความมั่นคงในประชาคม  
อาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทยไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล  
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจด๎อยกวํา 

4. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี
มา  

เป็นกรอบในการกําหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับยํอยลงมา โดยที่เปูาหมายและ 
ตัวชี้วัดในด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้เปูาหมายประเทศไทยในปี 
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการ  
ผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุํมเปูาหมายใน 
สังคมไทย โดยกําหนดไว๎ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยํางมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ 
ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล๎ําน๎อย คนไทยเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เป็นพลเมืองที่มี วินัย 
ตื่นรู๎และเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู๎ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นคํานิยมที่ดี มีสุขภาพรํางกายและ
จิตใจที่สมบูรณ๑ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชน๑ตํอสํวนรวม มีความเป็น  
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมบีทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ 
ตั้งอยูํบนฐานของการใช๎นวัตกรรม นําดิจิทัล สามารถแขํงขันในการผลิตได๎และค๎าขายเป็น มีความเป็นสังคม  
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเดํนเป็นที่ต๎องการในตลาดโลกเป็นฐาน  
การผลิตและบริการที่สําคัญ เชํน การให๎บริการคุณภาพทั้งด๎านการเงิน ระบบโลจิสติกส๑ บริการด๎านสุขภาพ 
และทํองเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ  
อัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแหํงอนาคตที่ใช๎นวัตกรรมทุนมนุษย๑ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาตํอยอดฐาน 
การผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมํๆ เพ่ือนําประเทศไทยไปสูํ  
การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
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5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการ  
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”จากการเพ่ิมผลิตภาพ 
การผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุํงเน๎นการสร๎างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุํมประชากรชั้นกลางให๎กว๎างขึ้น โดย
กําหนดเปูาหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายได๎ของกลุํมประชากรรายได๎ต่ําสุด  
ร๎อยละ ๔๐ ให๎สูงขึ้น นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรม 
นับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะตํอไปสําหรับทุกภาคสํวนในสังคมไทยโดยที่เส๎นทางการ 
พัฒนาที่มุํงสูํการเป็นประเทศที่พัฒนาแล๎วนั้น กําหนดเปูาหมายทั้งในด๎านรายได๎ ความเป็นธรรม การลดความ 
เหลื่อมล้ําและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร๎างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรตํอ 
สิ่งแวดล๎อม 

6. ยึด “หลักการนําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปี ที่ตํอยอดไปสูํ  
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมตํอในลําดับแรกที่จะกํากับและสํง 
ตํอแนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปีให๎เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตํละด๎าน 
อยํางสอดคล๎องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให๎ความสําคัญกับการใช๎กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลัง 
ขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลําดับ 
ความสําคัญสูง และได๎กําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตํอเปูาหมายการพัฒนาได๎อยําง 
แท๎จริง รวมทั้งการกําหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวําในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ผํานๆ มา ในการกําหนดเปูาหมายได๎คํานึงถึงความสอดคล๎องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร๑ชาติ 
และการเป็นกรอบกํากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับยํอยลงมาที่จะต๎องถูกสํงตํอและกํากับให๎สามารถ  
ดําเนินการให๎เกิดขึ้นอยํางมีผลสัมฤทธิ์ภายใต๎กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช๎  
จํายเงินงบประมาณแผํนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
   เปูาหมายที่ 1 คนไทยสํวนใหญํมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  

เปูาหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกชํวงวัยมีทักษะ ความรู๎ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
เปูาหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถ เรียนรู๎ 

ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  
เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 เปูาหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งและมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น  

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและ ภาคเอกชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ําด๎านรายได๎ของกลุํมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม  

ที่แตกตํางกันและแก๎ไขปัญหาความยากจน 
   เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให๎มีความเข๎มแข็ง เพื่อให๎ชุมชน  
พ่ึงพาตนเองและได๎รับสํวนแบํงผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
3.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 

        เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตได๎ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยูํและคณุภาพชีวิต ที่ดีขึ้น  
      เปูาหมายที่ 2 การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอยํางตํอเนื่อง 

เปูาหมายที่ 3 พัฒนาภาคสํงออกให๎ขยายตัวและเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจไทย 
   เปูาหมายที่ 4 เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ  

เปูาหมายที่ 5 รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
เปูาหมายที่ 6 เพ่ิมการลงทุนจากความรํวมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร๎าง 

พ้ืนฐานของประเทศ  
เปูาหมายที่ 7 ประชาชนและผู๎ประกอบการเข๎าสูํระบบภาษีมากขึ้น 
เปูาหมายที่ 8 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  
3.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
เปูาหมายที่ 1 เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอยํางเข๎มแข็งและเป็นฐานในการสร๎างความ  

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  
เปูาหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได๎เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและพ้ืนที่การทํา 

เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ิมข้ึนตํอเนื่อง  
เปูาหมายที่ 3 พัฒนาพ้ืนที่ไปสูํเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ  
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได๎จากการทํองเที่ยวเพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถในการ  

แขํงขันด๎านการทํองเที่ยวสูงขึ้น เปูาหมายที่ 5 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีบทบาทตํอระบบเศรษฐกิจ
เพ่ิมมากข้ึน 

เปูาหมายที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให๎เป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาทาง  
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

  เปูาหมายที่ 2 สร๎างความม่ันคงด๎านน้ํา และบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งน้ําผิวดินและ น้ํา
ใต๎ผิวดินให๎มีประสิทธิภาพ 
   เปูาหมายที่ 3 สร๎างคุณภาพสิ่งแวดล๎อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบตํอสุขภาพของ 
ประชาชนและระบบนิเวศ 
   เปูาหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๏าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว 
ตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   เปูาหมายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความ 
สูญเสียในชีวิตและทรัพย๑สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง 
และยั่งยืน 

 เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
เปูาหมายภาพรวมคือผลประโยชน๑ของชาติวําด๎วยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย๑ให๎เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท๑ ผู๎เห็นตํางทางความคิดของคนในชาติสามารถ อยูํ 

รํวมกันได๎อยํางสันติ ประชาชนมีสํวนรํวมปูองกันแก๎ไขปัญหาความมั่นคง  
เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน มี 

โอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร๎างรายได๎เพ่ิมข้ึน 
   เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ๑และความรํวมมือด๎านความมั่นคงในกลุํมประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบตํางๆ ควบคูํไปกับการ 
รักษาผลประโยชน๑ของชาติ 

เปูาหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร๎อมตํอการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร  
และภัยคุกคามอ่ืนๆ  

เปูาหมายที่ 6 แผนงานด๎านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล๎องกับนโยบายการพัฒนา  
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครฐั การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 ลดสัดสํวนคําใช๎จํายด๎านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

และการให๎บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
  เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

   เปูาหมายที่ 3 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริตให๎สูงขึ้น 
  เปูาหมายที่ 4 ลดจํานวนการดําเนินคดีกับผู๎มิได๎กระทําความผิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
 เปูาหมายที่ 1 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑ในภาพรวม 
เปูาหมายที่ 2 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านระบบขนสํง  
เปูาหมายที่ 3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑  
เปูาหมายที่ 4 การพัฒนาด๎านพลังงาน 
เปูาหมายที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
เปูาหมายที่ 6 การพัฒนาด๎านสาธารณูปการ (น้ําประปา)  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 เพ่ิมความเข๎มแข็งด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของประเทศ  
เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต๑ใช๎วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เพ่ือยกระดับความสามารถการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เปูาหมายที่ 1 ลดชํองวํางรายได๎ระหวํางภาคและมีการกระจายรายได๎ท่ีเป็นธรรมมากขึ้น 

   เปูาหมายที่ 2 เพ่ิมจํานวนเมืองศูนย๑กลางของจังหวัดเป็นเมืองนําอยูํสําหรับคนทุกกลุํมใน สังคม  
เปูาหมายที่ 3 พ้ืนทีฐ่านเศรษฐกิจหลักมรีะบบการผลิตที่มีประสทิธิภาพสูงและเป็นมิตรตํอ สิ่งแวดล๎อม 

   เปูาหมายที่ 4 เพ่ิมมูลคําการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดน  

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  เปูาหมายที่ 1 เครือขํายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช๎ 

ประโยชน๑ได๎เต็มศักยภาพ  
เปูาหมายที่ 2 ระบบหํวงโซํมูลคําในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพ่ิมข้ึน 

  เปูาหมายที่ 3 ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค๎า และการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาค 
อาเซียน และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาสํวนขยายจากแนวระเบียบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให๎ครอบคลุม
ภูมิภาค อาเซียน เอเชียตะวันออกและเอเชียใต๎ 
   เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนาที่สําคัญทั้งในทุกระดับ 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1)  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(1)  เพิ่มศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ     โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ 
ผลิตการเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการ
ทํองเที่ยว  การตั้ง  องค๑กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสํงเสริมอํานวยความสะดวกด๎านการค๎าการ
ลงทุน และสํงเสริมความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 

(2)  สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบ 
รู๎   เทําทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ 

(3)  สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพ่ือสร๎างความมั่นคงด๎านอาหาร  แก๎ไข 
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว    ได๎อยํางอบอุํน 

(4)  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ๑ โดยเรํงอนุรักษ๑และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ 
ปุาไม๎ให๎ได๎ 15.9 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25ของพื้นที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ํา พัฒนาแหลํงน้ําและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมทําเกษตร
อินทรีย๑ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
(1)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1ประกอบด๎วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลําภู   

และเลย)  เน๎นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน๑เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตร 
การสํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
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(2)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด๎วย สกลนคร  นครพนม  และ 
มุกดาหาร เน๎นให๎ความสําคัญกับความรํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค๎าการเกษตร สํงเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทําปศุสัตว๑โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(3)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด๎วย ขอนแกํน  กาฬสินธุ๑  มหาสาร 
คาม และร๎อยเอ็ด  เน๎นการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย๑กลางการค๎าบริการ และการ
ลงทุนของภาค การใช๎ประโยชน๑พ้ืนที่ชลประทานให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  การทําการเกษตรก๎าวหน๎า  การ
เตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคูํกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(4)  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ประกอบด๎วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย๑  
 สุรินทร๑  มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน๑และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคํา
เพ่ิม และพัฒนาเส๎นทาง 

(5)   กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 2 ประกอบด๎วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ   
ยโสธร และอํานาจเจริญ  มุํงเน๎นการพัฒนาแหลํงน้ํา และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ําทํวมและขาด
แคลนน้ํา  การสร๎างงานและรายได๎จากการทํองเที่ยวให๎มากข้ึน 

โครงการที่สําคัญ (Flagship Project) 
(1)  โครงการผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย๑ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก 
(2)  โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
(3)  โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4)  โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5)  โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
(6)  โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข๎มแข็ง 
(7)  โครงการฟื้นฟูลุํมน้ําชีตอนบนและลุํมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2561-2565  (ฉบับทบทวน ปี 2563) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด   มหานครนําอยูํ  มุํงสูํเมืองนวัตกรรม ศูนย๑กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุํม

น้ําโขง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

1.  อัตราการขยายตัวมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น  ร๎อยละ 3 
2.  พัฒนาเมืองศูนย๑กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ 
3.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร๎างความม่ันคงทางสังคม 
4.  อนุรักษ๑  ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งในการ 

บริหารจัดการอยํางยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
      1.  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน และเชื่อมโยง 

โอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง 
2.  การพัฒนาคุณภาพของคนและสังคม 

  3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
   4.  การเสริมสร๎างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน 
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     5.การสิ่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดเนการเป็นเมืองอัจฉริยะ(Smart City)  และเมืองแหํง
การประชุมสัมมนา(Meeting, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City) 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  องค๑การบริหารสํวนจังหวัดขอนแกํน ได๎กําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนา 8 ยุทธศาสตร๑ 44  
แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด๎วย 5 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอยํางทั่วถึงและเป็น

ระบบ 
1.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือขํายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท๎องถิ่น 

ให๎มีประสิทธิภาพได๎มาตรฐาน 
1.3  พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
1.4  สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอยํางเป็นระบบ 
1.5  สร๎างวินัยประชาชน และความรํวมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร 

และการลดอุบัติเหตุ 
2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ประกอบด๎วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเส๎นทางคมนาคมขนสํงให๎ได๎มาตรฐานและทั่วถึง 
2.2  พัฒนาระบบการให๎บริการขนสํงมวลชนให๎ได๎มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
2.3  พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ 

เป็นศูนย๑กลางการพัฒนาในด๎านตําง ๆ อยํางสมดุล 
2.4  พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน๑ที่สวยงาม เหมาะสม 
2.5  สนับสนุนชุมชน หนํวยงาน ผู๎ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา 

ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ๑ ตลาด ทางระบาย การกําจัดของเสีย) 
3.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด๎วย 7 แนวทางการ 

พัฒนา ดังนี้ 
3.1  สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให๎ได๎มาตรฐานและสนับสนุน 

ให๎ผู๎เรียนได๎รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
3.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับประชาชนทุก 

เพศอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
3.3  พัฒนา สํงเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสูํความเป็นเลิศและมุํงสูํกีฬามืออาชีพ 

และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกําลังกาย 
3.4  สํงเสริม  สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง 

ศักยภาพของประชาชน 
3.5  สํงเสริมและปลูกฝังคํานิยมหลัก 12 ประการ 
3.6  เพิ่มพ้ืนที่สร๎างสรรค๑แกํเด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพ่ือการใช๎ทักษะชีวิตที่ดีเห็น 

คุณคําตนเองและสังคม 
3.7  สํงเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท๎องถิ่นและยกระดับทักษะ 

ประชาชนในการเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 
4.  ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล๎อม เพ่ือการพัฒนาอยําง 

ยั่งยืน ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้ 
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4.1  บริหารจัดการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมแบบบูรณการและยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ๑ ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต๎นน้ําลําธารให๎เกิดความอุดมสมบูรณ๑ 
4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหลํงน้ํา แหลํงน้ําใต๎ดินและการบริหารจัดการน้ําอยํางเป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีสํวนรํวม 
4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
4.5  สร๎างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
4.6  สํงเสริมการใช๎พลังงานทางเลือกโซลําฟาร๑ม 
4.7  พัฒนาต๎นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช๎พลังงานทางเลือกใน อปท. ตาม

ศักยภาพ 
5.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเกษตรอยํางยั่งยืน ประกอบด๎วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1  พัฒนาสํงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎ภาคเกษตร 
5.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน 

การเกษตรอินทรีย๑เพื่อภาวะสุขภาพ 
5.4  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและ 

นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.5  สํงเสริมการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎และต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล๎องกับพ้ืนที่ 
6.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการเสริมสร๎างสุขภาวะ ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5  

แนวทาง  ดังนี้ 
6.1  พัฒนาระบบบริการด๎านสาธารณสุขให๎มีคุณภาพ และเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียมใน 

ระดับปฐมภูม ิ
6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให๎มีคุณภาพ และเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียม 
6.3  สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย๑แผนไทยและแพทย๑ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เชื่อมโยง 
กับการดูแลสุขภาพ 

6.4  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน(อสม) และพัฒนารูปแบบ 
การบริการประชาชน 

6.5  เฝูาระวัง ปูองกัน โรคติดตํอ โรคอุบัติใหมํและการเผยแพรํระบาดในพ้ืนที่ และพัฒนา 
ระบบการสํงตํอรํวมกับหนํวยบริการที่มีคุณภาพ 

7.  ยุทธศาสตร๑การสร๎างเสริมทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ 
แขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

7.1  เสริมสร๎างคํานิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแกํเด็กและ 
เยาวชน 

7.2  อนุรักษ๑ สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 
ปัญญาท๎องถิ่น 

7.3  พัฒนาและสํงเสริมเครือขํายวิสาหกิจชุมชนให๎เข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎ 
7.4  พัฒนา สํงเสริม การพาณิชย๑ การลงทุนและการทํองเที่ยว 
7.5  สํงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู๎ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎ 

ในการประกอบอาชีพ 



8.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล ประกอบด๎วยแนวทาง 
การพัฒนา 5 แนวทาง  ดังนี้ 
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8.1  สํงเสริมการกระจายอํานาจให๎แกํภาคประชาชน 
8.2  สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมํในการ 

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยํางตํอเนื่อง 
8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให๎เพ่ิมข้ึนและพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4  สํงเสริมการมีสํวนรํวมและการสร๎างเครือขํายของภาคประชาชน 
8.5  พัฒนาระบบข๎อมูลขําวสารและความโปรํงใสสํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการ 

ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท๎องถิ่น 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

“แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลอดยาเสพติด  วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
               องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑  เพื่อเป็นสภาพการณ๑ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดหมายและปารถนา  คาดหวังที่จะเกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข๎างหน๎า  ตําบลตะกั่วปุาเป็นองค๑กา ร
บริหารสํวนตําบลขนาดเล็ก  และมีพ้ืนที่มาก  และยากตํอการพัฒนาในหลายๆด๎าน  โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎าง
พ้ืนฐาน  ที่มีความต๎องการมากกวํางบประมาณ  ประชาชนสํวนใหญํเป็นสังคมชนบท  อาชีพหลักคือทํานา  
เลี้ยงสัตว๑  ความหนาแนํนของประชากรเบาบาง  อยูํแบบกระจาย  และคาดการณ๑วําในอนาคตการพัฒนาใน
ด๎านตํางๆต๎องได๎รับการแก๎ไข  ปรับปรุง  ในด๎านตํางๆและต๎องเป็นชุมชนสงบนําอยูํ  อาศัยทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล๎อมท่ีดี  ประชาชนอยูํดีมีสุข  มีรายได๎พอเพียงในการดํารงชีวิต 

สรุปปัญหาที่ได้จากการท าประชาคม 
1.  ปัญหาการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
2.  ปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  ปัญหาแหลํงน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
4.  ปัญหาทางด๎านสาธารสุข 
5.  ปัญหาด๎านเศรษฐกิจ 
6.  ปัญหาทางด๎านสังคม 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน 
3.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.  ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

2.3  ตัวช้ีวัด 
1.  ชุมชนปลอดยาเสพติดและโรคติดตํอ คนในชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑แข็งแรง 
2.  จํานวนถนนมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
3.  ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได๎เพ่ิม 
4.  สภาพแวดล๎อมในชุมชนปลอดมลพิษ 



5.  สามารถบริการประชาชนได๎ทันตามความต๎องการอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

1.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต -ร๎อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ๑แข็งแรง 
-ร๎อยละของชุมชนมีการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
-ร๎อยละของประชาชนปลอดจากปัญหายาเสพติดและการ
โจรกรรม-อาชญากรรม 
 

2.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน -ร๎อยละของจํานวนถนนมีมาตรฐาน 
-ร๎อยละของประชาชนได๎รับบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่ได๎มาตรฐาน 
 

3.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน -ร๎อยละของประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
-ร๎อยละของประชาชนมีผลิตภัณฑ๑เพ่ือจําหนํายเสริม
รายได๎ 
 

4.  ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

-ร๎อยละครัวเรือนรู๎จัดการกับขยะอยํางถูกวิธีโดยคํานึงถึง
การเกิดมลภาวะตามมา 
-จํานวนแหลํงน้ํา ปุาไม๎ได๎รับการฟื้นฟู 
 

5.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี -ร๎อยละของความพึงพอใจในการให๎บริการของประชาชน 
-ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับข๎อมูลขําวสารผํานชํองทางที่
ทันสมัย 
-ร๎อยละของประชาชนที่มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ 
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 2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพชีวิต -พัฒนาทุนมนุษย๑เสริมสร๎างความแข็งแกรํงแกํ

ประชาชนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจควบคูํไปกับ
การพัฒนาทางสาธารณสุข ให๎มีคุณภาพและบริการ
อยํางทั่วถึง 
-การพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
-ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
-สร๎างและพัฒนาระบบการ รักษาความสงบเรียบร๎อย
ในท๎องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชนในท๎องถิ่นโดยประชาชนมีสํวนรํวม 
 
 

2.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน -พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐาน ครอบคลุม และ
ทั่วถึงอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

3.   ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน -สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชน ผลิตภัณฑ๑หนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑(OTOP) 
 

  4.  ยุทธศาสตร๑การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

-การจัดการสิ่งแวดล๎อมในด๎านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และน้ําเสีย 
-อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
(ดิน น้ํา ปุาไม๎) ให๎อุดมสมบูรณ๑ 
 

5.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี -พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให๎
เกิดกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาอยํางตํอเนื่อง 
-พัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศ 
-สํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎าง 
    ความเข๎มแข็งของชุมชน  
  1.1 การศึกษา 
  1.2 การศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
  1.3 สวัสดิการสังคม 
  1.4 การสาธารณสุข 
  1.5 โครงสร๎างพื้นฐาน 
  1.6 งานเยาวชน 
  1.7 การกีฬา 

2. ลดปัญหาความยากจน 
  2.1 ลดต๎นทุนการผลิต 
  2.2 เพ่ิมผลผลิตสินค๎าเกษตร 

3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูป
สินค๎า 
    เกษตร  
  3.1 กลุํมอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  3.2 การเกษตรแบบพอเพียงตามทฤษฎีใหมํ 

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  4.1 อนุรักษ๑ ดิน น้ํา ปุาไม๎ และสิ่งแวดล๎อม 
  4.2 การจัดระเบียบชุมชน 

 
5. เสริมสร๎างและรักษาความมั่นคง 
  5.1 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.2 ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน 

6. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ 
    มุํงผลสัมฤทธิ์  
  6.1 การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี      
  6.2 การจัดระเบียบโครงสร๎าง การบริหาร
ภายในองค๑กร 
  6.3 การพัฒนาตําบลรํวมกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาท๎องถิ่น  
เพ่ือตอบสนองตอบตํอปัญหาและความ

ต๎องการของประชาชน 

Nontat SAO-
Positioning 

ขับเคลื่อนนโยบายผู๎บริหาร ในการ
ให๎บริการสาธารณะตามอํานาจหน๎าที่ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร๑ที่  1 ยุทธศาสตร๑ 

การพัฒนาเมืองและชุมชน,   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การเสริมสร๎างสุขภาวะ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่  2 ยุทธศาสตร๑การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยง 
โอกาสจากกลุํมประเทศอนุภาคลุํมน้ําโขงและอาเซียน 

2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร๑ที่  2 ยุทธศาสตร๑ 
การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ความเชื่อมโยง 

1.  ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่  1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจให๎มีความมั่นคง 
และมีความสามารถทางการแขํงขัน  

2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร๑ที่ 7 ยุทธศาสตร๑ 
การสร๎างเสริมทุนทางสังคมให๎เข๎มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขํงขันภายใต๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่  3  ยุทธศาสตร๑การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนายั่งยืน  

2.  ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร๑ที่ 4 ยุทธศาสตร๑ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม  เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
ความเชื่อมโยง 

1. ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่  6 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร๑ที่ 8 ยุทธศาสตร๑ 

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต๎หลักธรรมาภิบาล  
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
Swot Analysis, Demand Analysis, /Global Demand และ Trade ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  1)  จุดแข็ง (S : Strength) 

  ประชาชน  ผู๎นําชุมชน มคีวามพร๎อมที่จะให๎ความรํวมมือกับทางราชการในการพัฒนา 
ท๎องถิ่นของตนเอง 

  ชุมชนเข๎มแข็งได๎รับการบริการสาธารณะด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานครบถ๎วน 
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท๎องถิ่น   
  มีภูมิศาสตร๑พ้ืนที่เหมาะสมเนื่องจากมีลําห๎วยผํานทุกหมูํบ๎าน จึงเป็นแหลํงน้ําทาง

การเกษตรและแหลํงน้ําอุปโภค 
  ประชากรสํวนใหญํมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ได๎แกํข๎าว  อ๎อย

และมัน เลี้ยงสัตว๑  ฯลฯ 
  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตั้งแตํระดับกํอนประถมศึกษาถึงระดับ

มัธยมศึกษา ตอนต๎น   
  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหํง  สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 
  มีการประสานความรํวมมือระหวํางองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุากับสํวนราชการ

ในพ้ืนที ่
  มีความสงบ ความปลอดภัยจากมลพิษ 
  มีการจัดตั้งชุมชน  11  ชุมชน  ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา   
  ผู๎นําชุมชนให๎ความรํวมมือในการพัฒนาท๎องถิ่น 
  มีแหลํงน้ําอุปโภคพอใช๎ทั้งปี 
  องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
  มีสนามกีฬาที่องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุากํอสร๎างให๎ประชาชนสําหรับออกกําลัง

กายหรือทํากิจกรรมกลางแจ๎ง จํานวน ๑  แหํง 
  มีประเพณีงานบุญตามฮีต 12 คอง 14 
  มีวัด   2  แหํง   สํานักสงฆ๑   5  แหํง 
  เทศบาลมีระบบเสียงไร๎สายประชาสัมพันธ๑  ให๎ประชาชนได๎รับทราบข๎อมูลขําวสาร 
  ชุมชนในเขตตําบล มีหอกระจายขําวประชาสัมพันธ๑ให๎ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบข๎อ    
 มีการให๎บริการด๎านการสื่อสาร มีสัญญาณโทรศัพท๑ไร๎สายของ ของเอกชนหลายบริษัท 

และมีผู๎ให๎บริหารระบบอินเตอร๑เนตครอบคลุม 
  มีกองทุนในหมูํบ๎าน  เชํน  การออมเงินสัจจะ  กลุํมปุ๋ย ฯลฯ 
  มีกลุํมอาชีพแมํบ๎าน  กลุํมปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
  คนในวัยทํางาน  คนหนุํมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตํางประเทศ 
  ราษฎรยากจน  สํวนใหญํประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยํางเดียวทําให๎

ขาดรายได๎ 
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  ประชาชนไมํสามารถรวมกลุํมกันเพ่ือดําเนินการด๎านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุํม 
อาชีพอยํางเข๎มแข็ง 

   ตําบลตะกั่วปุาเป็นชุมชนที่อยูํหํางไกลตัวเมือง ข๎าวของราคาแพลง  เพราะต๎องนํามา
จากแหลํงอื่นหรือในเมืองใหญํ  จึงมีการบวกราคาคําขนสํงเข๎าไปอีก เชํน อาหาร น้ํามัน  เสื้อผ๎า นุํงหํมฯลฯ   

   ขาดระบบน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด  
   ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหลํงงานรองรับแรงงานวํางงานนอกฤดูกาล 
   ไมํมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญํ  ไมํมีโรงงานขนาดใหญํในพ้ืนที่ ที่จะเป็นแหลํง

รายได๎หรืออาชีพเสริมให๎ประชาชน 
   แหลํงเงินทุนตํางๆ เชํน  ธนาคารพาณิชย๑  มีน๎อยประชาชนไมํได๎รับความสะดวกในการ

ติดตํอ      
3)  โอกาส (O : Opportunity) 
  จังหวัดขอนแกํน  สามารถสนับสนุนงบประมาณให๎องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา ที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร๑การพัฒนาจังหวัด                                   
  ได๎รับความรํวมมือสนับสนุนจากหนํวยงานของรัฐเป็นอยํางดี การปฏิรูป ระบบราชการ 

ทําให๎พนักงานเกิดความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงาน 
  รัฐบาลมีนโยบายให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง 
  ได๎รับงบประมาณจากสํวนกลางตามภารกิจ และอํานาจหน๎าที่ 
4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
  ปัจจุบันองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัด 

เมื่อเทียบกับภารกิจหน๎าที่ตํางๆ  ตามกฎหมายที่กําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่ของ อบต. ตามกฎหมายอ่ืน  ตาม
ภารกิจถํายโอนฯ  ตามนโยบายท๎องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

  งบประมาณท่ีได๎รับจากสํวนกลาง ไมํเพียงพอในการบริหารงาน 
  กฎหมายและระเบียบตํางๆ  ในการปฏิบัติงานทําให๎ขาดความคลํองตัวในการบริหาร 

งาน  
  การถํายโอนภารกิจตํางๆ ไมํเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทําให๎การปฏิบัติงาน เกิด 

ความลําช๎าไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ท่ีวางไว๎ 
  การพัฒนาบางด๎านต๎องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมํสามารถดําเนินการแก๎ปัญหาได๎  ต๎อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเทํานั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทําได๎ยากมาก 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุานั้น  ได๎ทําการ
ประเมินสถานการณ๑สภาพแวดล๎อมภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร๎าง
พื้นฐาน 

1) ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง
บํอย 

- ขาดน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 
ในชํวงฤดูแล๎ง 

- ในตําบลตะกั่ว
ปุา 

- ประชาชนมีแหลํงน้ําและมี
น้ําประปาใช๎อยํางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐานมาก
ขึ้น 

2) ประชาชนต๎องการถนนท่ี
เป็นเส๎นทางหลักสูตํัวอําเภอ
เป็นถนนที่มีสภาพดีและไมํ
เป็นหลุมบํอ  แตเํป็นถนนที่
อยูํในความรับผดิชอบของ 
อบจ. 

- เส๎นทางคมนาคม ถนนสาย หนอง
สองห๎อง-ตะกั่ว
ปุา 

- เส๎นทางในการคมนาคมที่
สภาพดีอยาํงเหมาะสม 
 
 

2. ด๎านงานสํงเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

1) สภาวะสารปนเปื้อน
อาหารหรือภาวะการบริโภค
ที่กํอให๎เกิดโรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม๎ที่
เพิ่มขึ้น เชํน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุํม
เสี่ยงและผู๎ปุวย 

ประชาชนในตําบลตะกั่วปุา
มีสุขอนามัยทีส่มบรูณ๑
แข็งแรง 

2) มีสิ่งเจือปน เชํน จาก
น้ําฝน น้ําท่ีไมไํด๎คณุภาพ มี
ตะกอน 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไมํ
สะอาด 

- ประชาชนใน
เขต อบต.ตะกั่ว
ปุา 

- ประชาชนบริโภคน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

3. ด๎านการวางแผน 
การสํงเสริมการลงทุน 
และอาชีพ 

1) ปัญหาราคาสินค๎าเกษตร
ตกต่ํา 
 
 

ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ํา เกษตรกรไมํ
สามารถกําหนดราคา
สินค๎าของตนเองได ๎

เกษตรกรในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

เกษตรกรรู๎จักการรวมกลุํม
และสามารถกําหนดราคา
สินค๎าของตนเองได๎  

4. ด๎านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย 

วัยรุํน เยาวชน เรียนแบบสื่อ
ที่ไมํเหมาะสม และไมตํะ
หนักท่ีจะเกรงกลัวกฎหมาย 

เกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชนในเทศกาลงาน
บุญ และวัยรุํนจับกลุํม
กํออาชญากรรม 

วัยรุํนและ
เยาวชนตําบล
ตะกั่วปุา 

วัยรุํนเยาวชนมีพฤติกรรม
และการแสดงออกที่
เหมาะสม 

5. ด๎านการบริหาร
จัดการและการอนุ 
รักษ๑ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ไฟลามทุํงจากการเผาตอซัง
ข๎าว ลามไหม๎ปุาชุมชนหรือ
ปุาโคก 

ไฟลามทุํง-ปุาโคกปุา
ชุมชน 

พื้นที่ปุาตําบล
ตะกั่วปุา 

ปุาชุมชนอุดมสมบรูณ๑เป็น
แหลํงอาหารแกํชุมชนตํอไป 

6. ด๎านศลิปะ  
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น 

 วัฒนธรรมตํางชาติครอบงํา
เยาวชน เพราะสื่อตําง ๆ ท่ี
ใครๆก็สามารถเข๎าถึง 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท๎องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน
เขตตําบลตะกั่ว
ปุา 

- ยกยํอง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ๑ชาวบ๎านในโอกาส
ตํางๆ เพื่อเป็นตัวอยํางแกํ
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท๎องถิ่น ไมํถูกลืมและคงอยูํ
สืบไป 
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3.2.1  รายละเอียดยุทธศาสตร์                
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 62 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ, การ
เสรมิสร๎าง
ความมั่นคง
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 
 
 
 
 
 
 
 

-ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาเมืองและ
ชุมชน 
-ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาการศึกษา
และศักยภาพ
พลเมือง 
-ยุทธศาสตร๑การ
เสรมิสร๎างสุข
ภาวะ  

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ท๎องถิ่นเป็น
เมืองนําอยูํ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ทีดีขึ้น 

ชุมชนปลอดยา
เสพติดและ
โรคตดิตํอ คนใน
ชุมชนมี
สุขอนามัยที่
สมบูรณ๑แข็งแรง 

2 6 10 14  
 

ดําเนินโครง 
การบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑
ที่ตั้งไว๎อยํางน๎อย
ปีละ 4 
โครงการ 

-พัฒนาทุนมนุษย๑
เสรมิสร๎างความ
แข็งแกรํงแกํ
ประชาชนท้ังสุขภาพ
กายและสุขภาพใจ
ควบคูํไปกับการ
พัฒนาทาง
สาธารณสุขใหม๎ี
คุณภาพและบริการ
อยํางทั่วถึง 
-การพัฒนาทุน
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 
-ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
-สร๎างและพัฒนา
ระบบการรักษา
ความสงบเรียบร๎อย
ในท๎องถิ่นและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สินของ
ประชาชนในท๎องถิ่น
โดยประชาชนมีสํวน
รํวม 

จาก แบบ 
ผ.01 
จํานวน 55 
โครงการ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กองชําง  
กองคลัง 



 
40 

3.2.1  รายละเอียดยุทธศาสตร์                
 
ยุทธศาสตร ์

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์

อปท. 
เป้า 

ประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 62 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร๑การ
เสรมิสร๎างความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินและ 
ยุทธศาสตร๑การ
เพิ่มศักยภาพของ
เมืองเชื่อมโยง
โอกาส จากกลุมํ
ประเทศอนุภาคลุมํ
น้ําโขง และ
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาโครง 
สร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

โครงสร๎าง
พื้นฐานได๎
มาตรฐาน
ครอบคลมุ
ทุกพื้นที่ 
 
 
 
 
 

จํานวนถนน
ได๎รับ
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2 4 6 8  ปีละ 2 
โครงการ 

พัฒนาโครง 
สร๎างพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภ
ค และระบบ
สาธารณูปการ
ให๎ได๎
มาตรฐาน 
ครอบคลมุ 
และทั่วถึง
อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

จาก แบบ 
ผ.01 
จํานวน  
55
โครงการ 

กองชําง สํานักปลัด  
กองคลัง 
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3.2.1  รายละเอียดยุทธศาสตร์                
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 62 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาเศรษฐกิจให๎มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแขํงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร๑การ
สร๎างทุนทางสังคม
ให๎เข๎มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แขํงขัน-ภายใต๎
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได๎
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมี
อาชีพเสริมและมี
รายได๎เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 ชุมชนมี
ผลิตภณัฑ๑
จําหนํายเพื่อ
เสรมิรายได ๎
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํงเสริมและ
พัฒนา
ผลิตภณัฑ๑ชุมชน 
ผลิตภณัฑ๑หนึ่ง
ตําบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ๑
(OTOP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาก  แบบ 
ผ.01 
จํานวน 20 
โครงการ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กองชําง  
กองคลัง 
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3.2.1  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 62 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร๑การ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติสิ่งแวดล๎อมเพื่อ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ ภายใต๎
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร๑
การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชน
รํวมอนุรักษ๑
และใช๎
ทรัพยากรธร
รมชาติอยําง
คุ๎มคําและ
ยั่งยืน 

สภาพแวดล๎อม
ในชุมชนปลอด
มลพิษ 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 

10 
 

5 
 

5 ปลอดมลพิษ
ปริมาณขยะสะ
ลมลดลงร๎อยละ 
5 และ
สิ่งแวดล๎อม
สมบูรณ๑ 

-การจัดการ
สิ่งแวดล๎อมในดา๎น
ขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
-อนุรักษ๑ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมขา
ติและสิ่งแวดล๎อม
(ดิน น้ํา ปุาไม๎)ให๎
อุดมสมบรูณ๑ 
 
 
 

จาก  แบบ 
ผ.01 
จํานวน 30
โครงการ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กองชําง  
กองคลัง 
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3.2.1  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้า 
ประสงค์ 

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 62 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร๑การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร๑การ
บริหารภาครัฐ 
ภายใต๎หลักธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร๑
การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการที่ด ี

การบริหาร
จัดการ
โปรํงใส
ประชาชนมี
สํวนรํวม
และได๎รับ
บริการอยําง
เป็นธรรม 

สามารถบริการ
ประชาชนได๎ทัน
ตามเวลาความ
ต๎องการอยํางมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 การบริหาร
จัดการเกดิทั้ง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

-พัฒนาขีด
ความสามารถการ
ทํางานของ
บุคลากรใหเ๎กิด
กระบวนการ
เรียนรู๎และพัฒนา
อยํางตํอเนื่อง 
-พัฒนาระบบ
ข๎อมูลสารสนเทศ 
-สํงเสรมิ
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน 
 

จาก  แบบ 
ผ.01 
จํานวน 30
โครงการ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กองชําง  
กองคลัง 



 
ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาเมือง
และชุมชนนําอยูํ 

1. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 
2. การ
เศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน 
2. อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองชําง สํานักการชําง 
อบจ.ขอนแกํน 
หนํวยงานอื่นๆ 

2 
 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน
และสังคม 

1. สาธารณสุข 
2. สังคมสงเคราะห๑ 
3. การรักษาความ
สงบภายใน 
4. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สํานักงานปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 
กองชําง 
กรมสํงเสริมฯ 

1. การ
เศรษฐกิจ 
2. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

1. การเกษตร 
2. สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

สํานักงานปลัด 
กองชําง 

กองคลัง 
กองการศึกษา 
อบจ.ขอนแกํน 
หนํวยงานอื่นๆ 

3 ยุทธศาสตร๑การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

1. การ
เศรษฐกิจ 
2. บริการ
ชุมชนและ
สังคม 

 สํานักงานปลัด กองชําง 
กองการศึกษา 
กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร๑การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

1. บริหารทั่วไป 
2. งานกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะ
มูลฝอย 

การรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด กองชําง 

5 ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

1. บริหารทั่วไป 
2. การ
ดําเนินงานอื่น 

๑. บริหารงานทั่วไป 
๒. งบกลาง 

สํานักงานปลัด กองชําง 
กองการศึกษา 
กองคลัง 
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  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 1.1 แผนงาน  
การศึกษา 
 1.2 แผนงาน  การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 1.3 แผนงาน  สร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
 1.4 แผนงาน  สังคม
สงเคราะห๑ 
 1.5 แผนงาน  
สาธารณสุข 
 1.6 แผนงาน  งบ
กลาง 

 
 

8 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

1 
 

3 

 
 

3,423,120 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 

40,000 
 

10,614,000 

 
 

8 
 
- 
 
 
- 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
 

3,423,120 
 
- 
 
 
- 
 
 

70,000 
 

54,000 
 

10,615,000 

 
 

8 
 

7 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
 

3,423,120 
 

480,000 
 
 

72,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

10,615,000 

 
 

8 
 

7 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
 

3,423,120 
 

480,000 
 
 

32,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

10,615,000 

 
 

8 
 

7 
 
 

1 
 
 

1 
 

2 
 

3 

 
 

3,423,000 
 

480,000 
 
 

32,000 
 
 

70,000 
 

70,000 
 

10,615,000 

 
 

40 
 

21 
 
 

3 
 
 

4 
 

9 
 

15 

 
 

17,115,600 
 

1,440,000 
 
 

96,000 
 
 

280,000 
 

304,000 
 

53,075,000 
 

รวม 12 14,078,120 14 14,148,120 25 14,660,120 25 14,660,120 25 14,660,120 101 72,310,600 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 2.1 แผนงาน  
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
 2.2  แผนงาน  การ
พาณิชย๑ 
 2. แผนงาน  สร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
- 
 

 
 
 

 
 
 

1,200,000 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

2 
 
- 
 

 
 
 

 
 
 

1,200,000 
 
- 
 

 
 
 

31 
 
 

2 
 

2 
 

 
 
 

3,680,000 
 
 

1,200,000 
 

50,000 
 

 
 
 

33 
 
 

2 
 
- 
 

 
 
 

6,342,000 
 
 

1,200,000 
 
- 

 

 
 
 

26 
 
 

2 
 
- 

 
 
 

5,672,000 
 
 

1,200,000 

 
 
 

79 
 
 

6 
 

2 
 

 
 
                                                                   

15,694,000 
 
 

6,000,000 
 

50,000 
 

รวม 2 1,200,000 2 1,200,000 35 5,127,000 35 6,225,000 28 6,872,000 87 21,744,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกจิชมุชน 
       3.1 แผนงาน  
สร๎างความเข๎มแข็งของ                             
ชุมชน 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

180,000 

 
 

3 

 
 

180,000 

 
 

3 

 
 

180,000 

 
 

6 

 
 

540,000 

รวม - - - - 3 180,000 3 180,000 3 180,000 6 540,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การ  
     พัฒนาทรัพยากร 
     ธรรมชาติ และ 
     สิ่งแวดล้อม 
 4.1  แผนงาน  สร๎าง
ความเข๎มแข็งของชุมชน 
 4.2  แผนงานการเกษตร 
  
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

 
 
 
 

30,000 
 

140,000 
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

 
 

 
 

30,000 
 

140,000 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

 
 

 
 

30,000 
 

140,000 
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
 

 
 

 
 

30,000 
 

140,000 
 
 

 
 
 
 

1 
 

2 

 
 
 
 

30,000 
 

140,000 

 
 
 
 

5 
 

8 
 
 

 
 

 
 

150,000 
 

560,000 
 
 

รวม 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 3 170,000 13 710,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร ์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 5.1  แผนงาน  สร๎าง
ความเข๎มแข็งของ                          
ชุมชน 
 5.2  แผนงาน  
บริหารงานท่ัวไป 
 5.3  แผนงาน  การ
พาณิชย๑ 
 5.4  แผนงาน  รักษา
ความสงบภายใน 
 5.5  แผนงาน  
บริหารงานท่ัวไป/เคหะ
และชุมชน/การศึกษา 
 5.6  แผนงาน  การ
ศาสนาวัฒนธรรมและ    
นันทนาการ 
 5.7  แผนงาน  งบกลาง 
 5.8  แผนงาน  
สาธารณสุข 
 

 
 
 

10 
 
 

5 
 

3 
 

4 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
1 

 
 
 

144,000 
 
 

420,000 
 

185,500 
 

420,000 
 

40% 
 
 

30,000 
 
 

589,430 
30,000 

 
 
 

10 
 
 

5 
 

3 
 

3 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
1 

 
 
 

145,000 
 
 

400,000 
 

185,500 
 

400,000 
 

40% 
 
 

30,000 
 

 
589,430 
20,0000 

 
 
 

10 
 
 

5 
 

3 
 

3 
 

1 
 
 

1 
 
 

4 
1 

 
 

 
145,000 

 
 

760,000 
 

185,500 
 

410,000 
 

40% 
 
 

30,000 
 
 

589,430 
20,0000 

 
 
 

10 
 
 

5 
 

3 
 

3 
  
 1 
 
 

1 
 
 

4 
1 

 
 

 
145,000 

 
 

410,000 
 

185,500 
 

410,000 
 

40% 
 
 

30,000 
 
 

589,430 
20,0000 

 
 
 

10 
 
 

3 
 

3 
 

3 
  
 1 
 
 

1 
 
 

4 
 

 
 
 

145,000 
 
 

90,000 
 

185,500 
 

410,000 
 

40% 
 
 

30,000 
 
 

589,430 
20,0000 

 
 
 

50 
 
 

23 
 

12 
 

13 
 

4 
 
 

4 
 
 

16 
4 

 
 

 
725,000 

 
 

2,080,000 
 

742,000 
 

20,000,000 
 

40% 
 
 

120,000 
 
 

2,357,720 
80,000 

รวม 33 2,082,930 31 2,242,930 31 2,242,930 32 2,252,930 32 2,252,930 129 26,635,720 
รวมท้ังสิ้น             
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคําใชจ๎ํายการ
บริหารสถานศึกษาสําหรับสนับสนนุ
คําส่ือการเรียนการสอน  
ข๎อบัญญตัิหน๎า33 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ตะกั่วปุามสีื่อ
การเรยีนการสอนที่
ทันสมัย 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กตําบลตะกั่ว

ปุา  

161,500 161,500 140,000 140,000 140,000 1 ศูนย๑ฯ เด็กมีการ
พัฒนาการ
ทางด๎าน
สติปัญญา 

กองการศึกษา 

2 สํงเสริมสนับสนุนคําใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา
สําหรับสนับสนุนคําอาหาร
สําหรับเด็กเล็กศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก อบต. ตะกั่วปุา 
ข๎อบัญญัติหน๎า  33 

 เพื่อเป็นคําอาหาร
กลางวันนักเรียน ศพด. 
อบต. ตะกั่วปุา 
 

คําอาหาร
กลางวันนักเรียน 
ศพด.สังกัด 
อบต. ตะกั่วปุา 

543,200 543,200 240,100 240,100 240,100 1 ศูนย๑ฯ นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กองการศึกษา 

3 อุดหนุนอาหารกลางวัน
สําหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ข๎อบัญญัติหน๎า 34 

เพื่อให๎นักเรียนได๎รับ
ประทานอาหารกลางวัน 

จํานวน 5 
โรงเรียน  

ในตําบลตะกั่ว
ปุา 

1,464,000 1,464,000 1,208,000 1,208,000 1,208,000 5 โรงเรียน นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
รับประทาน 

กองการศึกษา 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 
ศพด.  ข๎อบัญญัติหน๎า 32 

เพื่อเพ่ิมทักษะให๎ครูมี
ศักยภาพในการจดัเด็ก
ปฐมวัย 

จํานวน 3 คน   30,000 30,000 30,000 จํานวน 3 
คน 

เพิ่มทักษะ
ให๎ครูมี
ศักยภาพใน
การจัดเด็ก
ปฐมวัย 

กองการศึกษา 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561  

(บาท) 
2562 
 (บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 (บาท) 2565 
(บาท) 

5 คําจัดซื้อวัสดุอาหาร
เสรมิ (นม) 
ข๎อบัญญัติหน๎า 33 
 

เพื่อจัดซื้ออาหาร
เสรมิ (นม)  

จํานวน 5 
โรงเรียน ในตาํบล

ตะกั่วปุา 

952,420 952,420 800,000 800,000 800,000 5 
โรงเรียน 

นักเรียนมีนมดื่ม กองการศึกษา 

6 โครงการสํงเสริม
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 
ข๎อบัญญัติหน๎า  32 

เพื่อสํงเสริมสนับ 
สนุนให๎เด็กกล๎าคิด
กล๎าแสดงออกและมี
สํวนรํวมในกิจกรรม 

ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กฯและจํานวน 

5 โรงเรียน  
ในตําบลตะกั่วปุา 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

1 ครั้ง เด็กมีความกล๎า
แสดงออก 

กองการศึกษา 

7 โครงการจดัหาวารสาร
สิ่งพิมพ๑ประจําสํานัก 
งาน อบต. ตะกั่วปุา 

เพื่อสนับสนุนให๎
ประชาชนไดร๎ับ
ข๎อมูลขําวสารอยําง
ทันทํวงที 

อบต. ตะกั่วปุา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อบต.
ตะกั่วปุา 

ชาวบ๎านได๎รับ
ขําวสารที่
ทันสมัย 

กองการศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 3,201,120 3,201,120 2,498,100 2,498,100 2,498,100 - - - 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต๑รดน้ําดาํหัวขอ
พรผู๎สูงอาย ุอบต. ตะกั่ว
ปุา ข๎อบัญญัติหน๎า 43 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑สืบสาน
ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมและ
ประเพณีอันดีงามไว๎ตํอไป 
 

ประชาชนในเขต 
อบต. ตะกั่วปุา 

  70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนชํวยกันอนุรักษ๑
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
วัฒนธรรมของไทยและของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 

กองการศึกษา 

2 โครงการจดังานสัปดาห๑
สํงเสริมพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑สืบสาน
ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมและ
ประเพณีอันดีงามไว๎ตํอไป 
 

รํวมอนุรักษ๑สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

หมูํที่ 1-11 

  30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนชํวยกันอนุรักษ๑
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
วัฒนธรรมของไทยและของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 

กองการศึกษา 

3 โครงการทําบญุวัน
เข๎าพรรษาตาํบลตะกั่ว
ปุา 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑สืบสาน
ศิลปะประเพณีวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมและ
ประเพณีอันดีงามไว๎ตํอไป 
 

รํวมอนุรักษ๑สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 

หมูํที่ 1-11 

  20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนชํวยกันอนุรักษ๑
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
วัฒนธรรมของไทยและของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 

กองการศึกษา 

4 โครงการเข๎าคํายพุทธ
รรมสําหรบัเด็กนักเรียน
เยาวชนและประชาชนใน
เขต อบต.ตะกั่วปุา 
ข๎อบัญญัติหน๎า 42 

เพื่อสนับสนุน  สํงเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรมให๎กับ  
เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ในเขต อบต.ตะกั่วปุา 
 

เด็ก,เยาวชนและ
ประชาชนในเขต 
อบต.ตะกั่วปุา 

  60,000 20,000 60,000 1 ครั้ง เด็ก,เยาวชนและประชาชน
ตระหนักรู๎ความสําคญั
คุณธรรมจริยธรรม 

กองการศึกษา 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5 จัดงานประเพณีของดี
อําเภอหนองสองห๎องบุญ
คุ๎มข๎าวใหญ ํ
ข๎อบัญญัติหน๎า 42 

เพื่ออนุรักษ๑ฟ้ืนฟูประเพณี
อีนดีงามของชาวตําบล
ตะกั่วปุาและระชาสัมพันธ๑
ของดีของตําบลตะกั่วปุา 

ประชาชนในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

 

  60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

1 ครั้ง เกิดการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟู
ประเพณีอันดีงามของชาว
ตําบลตะกั่วและของดีของ
ตําบลตะกั่วปุา 

กองการศึกษา 

6 โครงการทําบญุวันออก
พรรษาตําบลตะกั่วปุา 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษ๑สืบ
สานศิลปะประเพณี
วัฒนธรรมขนบธรรมเนยีม
และประเพณีอันดีงามไว๎
ตํอไป 

รํวมอนุรักษ๑สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น 
หมูํที่ 1-11 

  10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนชํวยกันอนุรักษ๑
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
วัฒนธรรมของไทยและ
ของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ
ตลอดไป 

กองการศึกษา 

7 โครงการแขํงขันกีฬาต๎าน
ยาเสพตดิ  
 

ให๎ประชาชนในเขตตําบล
ตะกั่วปาเกิดความรักความ
สามัคคีและกล๎าแสดงออก 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

  230,000 
 

150,000 
 

 

230,000 
 

 

1 ครั้ง ประชาชนในเขตตําบล
ตะกั่วปุามีทักษะด๎านการ
กีฬาจัดการเลํนกีฬาและ
เกิดความสามัคคมีากขึ้น 

กองการศึกษา 

รวม 7  โครงการ - -   480,000 480,000 480,000 - -  
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



54 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซํอมแซมบ๎าน
ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎พิการในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

เพื่อให๎ผู๎ด๎อยโอกาส
และผู๎พิการในเขต
ตําบลตะกั่วปุาได๎รับ
การดูแลเอาใจใสํและ
ได๎รับการชํวยเหลือ 

ในเขตตําบลตะกั่วปุา 
จํานวน 11 หมูํบ๎าน   

  70,000 70,000 70,000 1 หลัง ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎
พิการในเขตตําบล
ตะกั่วปุาได๎รับการ
ดูแลเอาใจใสแํละ
ได๎รับการชํวยเหลือ 

สํานักปลดั 

2 โครงการจ๎างเหมารถรับสํง
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ข๎อบัญญัติหน๎า 36 

เพื่อให๎เด็กเดินทางมา
เรียนอยํางปลอดภัย
และลดภาระ
ผู๎ปกครอง 

เด็กนักเรยีนศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก อบต. 
ตะกั่วปุา 

192,000 
 

192,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

1 ศูนย๑ฯ เด็กมีความปลอดภัย
และมีความสะดวก
ในการมาโรงเรียน 

กอง
การศึกษา 

3 อุดหนุนโครงการจัดหา วัสดุ
ครุภณัฑ๑และ บุคลากร
สนับสนุนศูนย๑ ปฏิบัติการ และ
ศูนย๑ ชํวยเหลือประชาชน 

องค๑กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น 
อําเภอหนอง สองห๎อง จังหวัด 

ขอนแกํน ข๎อบัญญัติหน๎า 37 

เพื่อสนับสนุนศูนย๑ฯ 

ให๎สามารถ ดําเนินการ
ได๎อยํางม ี

ประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล 

ปีละ 1 ครั้ง   32,000 32,000 32,000 1 ครั้ง ศูนย๑ฯม ี

งบดําเนินการ 
สํานักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 192,000 192,000 302,000 302,000 302,000 - -  
 
 

 



55 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 อุดหนุนโครงการใน
พระราชดําริสวน
พฤกษศาสตร๑โรงเรยีนจตุ
คามวิทยา อําเภอหนอง 

สองห๎อง จังหวัด ขอนแกํน 

เพื่อให๎นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนเข๎าใจและเห็น
ความสําคญัของการอนุรักษ๑
พันธุกรรมพืช 

โรงเรียนจตุคาม
วิทยา 

  30,000   1 ครั้ง มีพืชพันธุกรรมหายากและ
พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั 

2 อุดหนุนกลุํมสตรีตําบล
ตะกั่วปุา 

ข๎อบัญญัติหน๎า 42 
 
 

เพือ่สํงเสริมและสนับสนุนให๎
สตรมีีสํวนรํวมในกิจกรรม
ทุกด๎าน ทุกระดับในสังคม
ตั้งแตํครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศรวมทั้งสตรีได๎มี
โอกาสทบทวนบทบาทและ 

สถานภาพท่ียังไมํบรรลุความ
เสมอภาคเพื่อนําไปสูํการดํา 
เนินงานท่ีเหมาะสม  

กลุํมสตรตีําบล
ตะกั่วปุา 

 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง สตรีในชุมชนมสีํวนรํวมใน
กิจกรรมทุกดา๎น ทุกระดับ
ในสังคมตั้งแต ํครอบ 

ครัวชุมชน และประเทศ 
รวมทั้งสตรีไดม๎ีโอกาส
ทบทวนบทบาทและสถาน 

ภาพที่ยังไม ํบรรลุความ
เสมอภาค เพื่อนําไปสูํการ
ดําเนินงานท่ีเหมาะสม 

สํานักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

56 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561  

(บาท) 
2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

3 การกําจัดขยะในสถานศึกษา เพื่ออบรมให๎ความรู๎นักเรยีน
ในการจัดการขยะและการ
รักษาสิ่งแวดล๎อมใน
สถานศึกษา 

โรงเรียนบ๎าน
หนองตะครอง

บ๎านโกรก 

  50,000   1 ครั้ง นักเรียนมีความใน
การจัดการขยะและ
การรักษา
สิ่งแวดล๎อมใน
สถานศึกษา 

สํานักปลดั 

4 อุดหนุนนํ้ายาลา๎งจาน
เอนกประสงค๑ 

เพื่อการเรยีนรู๎คณุประโยชน๑
ของมะกรูดอยํางลึกซึ้งและ
นํามาใช๎ประโยชน๑ได ๎

 

โรงเรียนบ๎าน
หนองตะครอง

บ๎านโกรก 

  50,000   1 ครั้ง นักเรียนสามารถทํา
น้ํายาจากมะกรูดได ๎

สํานักปลดั 

5 อุดหนุน ศอ.ปสก.ปูองกัน
ปัญหายาเสพตดิขอนแกํน 

ข๎อบัญญัติหน๎า 42 

 

เดํวใสํรายละเอียด    20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  สํานักปลดั 

รวม 5  โครงการ - -  30,000 180,000 50,000 50,000 - -  
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

57 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัคซีนควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ๎า 
ข๎อบัญญัติหน๎า 35 
 

เพื่อปูองกันโรคติดตํอ
ในสัตว๑ 

สุนัข ในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

40,000 40,000 50,000 50,000 50,000 11 หมูํบ๎าน สัตว๑มภีูมิต๎านทานโรค
ตํางๆ 

สํานักปลดั 
 

2 คําจัดซื้อชุดตรวจสารเมท
แอมเฟตามินในปสัสาวะ 

เพื่อจํายเป็นคําจดัซื้อ
ชุดตรวจสารเมทแอม
เฟตามินในปัสสาวะ 
 

จํานวนผู๎มาตรวจ
สารเมทแอมเฟ

ตามินในปัสสาวะ 

 15,000 20,000 20,000 20,000 11 หมูํบ๎าน ประชาชนในตําบล
ตะกั่วปุาปลอดจาก
สารเสพตดิ 

สํานักปลดั 

3 สํารวจข๎อมลูสตัว๑ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 34 

เพื่อจํายคําจ๎างสาํรวจ
ข๎อมูลสตัว๑ 

จํานวนข๎อมูลสตัว๑   12,000    สุนัขและแมวในพื้นที่
ตําบลตะกั่วปุาทุกตัว
ไดรับการฉีดวัคซีน 

สํานักปลดั 

4 คําชํวยการอาสาสมัครนัก
บริบาล 
ข๎อบัญญัติหน๎า 35 

เพื่อจํายคําชํวยการ
อาสาสมัครนักบริบาล 

จํานวน 2 คน   144,000    ผู๎ดูแลผูส๎ูงอายุมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยผูส๎ูงอายุและ
ปฏิบัติตํอผู๎สูงอายไุด๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 40,000 65,000 216,000 70,000 70,000 - - - 

แบบ ผ.02 



 
 
 

58 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชมุชน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง และ 
     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสรา้งสุขภาวะ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
 (บาท) 

1 โครงการ
สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎ ผู๎ติดเช้ือ HIV 
ข๎อบัญญัติหน๎า 53 

เพื่อให๎ผู๎ติดเชื้อ HIV
ได๎รับการดูแลเอาใจ
ใสํและไดร๎ับการ
ชํวยเหลือ 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน  จํานวน  

8 ราย 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 1 ครั้ง ผู๎ติดเชื้อ HIV 
ได๎รับการดูแลเอา
ใจใสํและไดร๎ับเบี้ย
ยังชีพ 

สํานักปลดั 

2 โครงการ
สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎สูงอาย ุ
ข๎อบัญญัติหน๎า 52 

เพื่อให๎ผู๎สูงอายไุด๎รับ
การดูแลเอาใจใสํ
และได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน 

จํานวน 1,015 
ราย   

8,742,000 8,742,000 8,742,000 8,742,000 8,742,000 1 ครั้ง ผู๎สูงอายไุด๎รับการ
ดูแลเอาใจใสแํละ
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

สํานักปลดั 

3 โครงการ
สงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพผู๎พิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส 
ข๎อบัญญัติหน๎า 52 

เพื่อให๎ผู๎พิการได๎รับ
การดูแลเอาใจใสํ
และได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน 

จํานวน 190 
ราย   

1,824,000 1,824,000 1,824,000 1,824,000 1,824,000 1 ครั้ง ผู๎พิการได๎รับการ
ดูแลเอาใจใสแํละ
ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

สํานักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 10,614,000 10,614,000 10,614,000 10,614,000 10,614,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 

(บาท) 
1 อุดหนุนสํานักงานไฟฟูา

สํวนภูมภิาคสาขาหนอง
สองห๎องโครงการขยาย
เขตไฟฟูาและจัดซื้อ
อุปกรณ๑ซํอมแซมและ
ติดตั้งไฟฟูาแสงสวํางใน
เขตตําบลตะกั่วปาุ  

ข๎อบัญญัติหน๎า 40 

เพื่อให๎ประชาชน
ได๎มไีฟฟูาสํอง
สวํางในชํวงเวลา
กลางคืน 

ในเขตตําบล 
ตะกั่วปุา   

หมูํที่ 1-11 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ในตําบล
ตะกั่วปุา 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภัย 

กองชําง 

2 โครงการขยายเขตเขต
ประปาในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎อยําง
เพียงพอ มี
คุณภาพ 

ในเขตตําบล 
ตะกั่วปุา 

หมูํที่ 1-11 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ในตําบล
ตะกั่วปุา 

ประชาชนมีน้ําไว๎ใช๎
อยํางพอเพียง 

กองชําง 

รวม 3  โครงการ - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - - - 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ถนนดินยกระดับบ๎านนาย
มารุต การสร๎างถึงคลอง
อีสานเขียว  หมูํท่ี 1 
ข๎อบัญญัติหน๎า 47 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 750 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

  96,000    ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

2 ถนนดินยกระดับจากโนนมะ
นาถึงถนนเจนจบทิศ หมูํท่ี 
1 
ข๎อบัญญัติหน๎า 47 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  1,200 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

วางทํอ 0.40 เมตร 
วางทํอ 0.60 เมตร 

  160,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

3 ถนน คสล. จํานวน 2 ชํวง
บ๎านหนองตะครอง   
หมูํท่ี 2 
ข๎อบัญญัติหน๎า 44 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

ช่วงที่ 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว๎าง 5 เมตร 

ยาว 70 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

พร๎อมวางทํอ 0.20 เมตร 
จํานวน 7 ทํอน 

  224,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ซํอมแซมถนน คสล. (ชํวงข๎าง
โรงเรียนบ๎านนายตี๋ ไทยแท๎ถึง
สามแยกทางไปบ๎านคูณ) หมูํท่ี 
3 ข๎อบัญญัติหน๎า 46 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว  130  เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

  270,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

5 ถนนลูกรังพร๎อมลงหินคลุก  
จากบ๎านนายทองดี ดอมไธสง
ถึงนานายหนา  พลแสน  หมูํท่ี 
3 ข๎อบัญญัติหน๎า 48 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 480 เมตร 
หนา 0.07 เมตร 

  163,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

6 ถนน คสล. บ๎านหนองคูบัว 
(ชํวงตํอจากหน๎าบ๎าน
ผู๎ใหญํบ๎าน)  หมูํท่ี 4 
ข๎อบัญญัติหน๎า 45 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  264,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

7 ปรับปรุงถนนดินหน๎าบ๎านนาง
หมายถึงถนนคอนกรีตทางเข๎า
หมูํบ๎าน  หมูํท่ี 5 
ข๎อบัญญัติหน๎า 49 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 441 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 
 

  155,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

8 ปรับปรุงถนนดินบ๎านนายไหม
ถึงขุมปูน  หมูํท่ี 5 
ข๎อบัญญัติหน๎า 49 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 

  189,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ถนนหินคลุกเส๎นนานายวรกาล 
หมูํท่ี 6 
ข๎อบัญญัติหน๎า 49 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 

  126,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

10 ถนน คสล. บ๎านสระขาม สายวัด
กลางสระขาม (ชวํงจากลาดยาง
ถึงเมรุมาศวัดสระขาม)  หมูํที ่6 
ข๎อบัญญัติหน๎า 45 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ใช๎การคมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  208,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

11 ถนน คสล. บ๎านเล๎า ชวํงโรงเรียน
จตุคามถึงบ๎านดอนตะแบง   
หมูํที่ 7 
ข๎อบัญญัติหน๎า 46 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ใช๎การคมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 65 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

  171,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

12 กํอสร๎างอาคารเอนกประสงค๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ข๎อบัญญัติหน๎า 44 

เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีอาคารเอนก 
ประสงค๑ท่ีมีมาตรฐาน 

กว๎าง 9 เมตร 
ยาว 10.40 เมตร 

 

  254,000   1 อาคาร ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีอาคาร
เอนกประสงค๑ 
ท่ีมีมาตรฐาน 

กองชําง 

13 ถนนดินยกระดับจากนานาย
เอ็งถึงลําห๎วยอีสานเขียว  
หมูํท่ี 7 
ข๎อบัญญัติหน๎า 46 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

วางทํอ 0.60 เมตร 
จํานวน 7 ทํอน 

  150,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



63 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ถนน คสล. ชํวงรอบหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 8 
ข๎อบัญญัติหน๎า 46 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  208,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

15 ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน  3 
จุด หมูํท่ี 8 
จุดท่ี 1 ซอยบ๎านนายถนอม 
จุดท่ี 2 ซอยบ๎านนางน๎อย 
จุดท่ี 3 ซอยบ๎านนางเขียว
ข๎อบัญญัติหน๎า 45 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

จุดที่ 1 กว๎าง 2.5 เมตร 
ยาว 27 เมตร 

จุดที่ 2 กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 15 เมตร 

จุดที่ 3 กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 62 เมตร 

  164,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

16 ถนน คสล. ชํวงภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 9 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  208,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

17 ถนนหินคลุกเส๎นหลัง  อบต.ถึง
ท่ีนายสม  สร๎างนานอก  หมูํท่ี 
10 
ข๎อบัญญัติหน๎า 48 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 

  157,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

18 ถนน คสล.  บ๎านหนองตะใกล๎  
(จากจากบ๎านนางเตือนโคก
หนองโดน)  หมูํท่ี 11 
ข๎อบัญญัติหน๎า 44 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  208,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



64 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 ล๎อมรั้วหนองปูุตา  หมูํท่ี 10 
ข๎อบัญญัติหน๎า 47 

เพื่อรักษาดูแลหนองนํ้า
ท่ีสาธารณะ 

เสาปูนขนาด 4 น้ิว  
ยาว 2 เมตร  

จํานวน 146 ต๎น 

  71,000   1 สาย หนองนํ้าท่ีสาธารณะได๎รับ
การดูแล 

กองชําง 

20 กํอสร๎างห๎องนํ้าสําหรับคน
พิการ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 44 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกสบายให๎แกํคน
พิการในการเข๎ารับ
บริการท่ีสํานักงาน 
อบต. 

กว๎างไมํน๎อยกวํา 2 เมตร 
ยาว 4.40 เมตร 

  120,000   1 แหํง ผู๎พิการมีความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการเข๎ารับ
บริการท่ีสํานักงาน อบต. 

กองชําง 

21 ถนน คสล.บ๎านนางหลอดถึง
บ๎านนางจํารัสถึงคลองอีสาน
เขียว  หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 2.50 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

   175,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

22 ถนน คสล.จากบ๎านนายปัญญา
ถึงนางฝาย สุขตะกั่ว  หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   424,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

23 ถนน คสล.บ๎านนางสมพรถึง
บ๎านนางอุบล แก๎วพิมพ๑   
หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

   318,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



65 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 ถนน คสล.ริมครองอีสาน
เขียวหลังบ๎านนาย
ไพรวรรณ  หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

    424,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

25 ถนนหินคลุกจากสะพาน
ถึงโนนประดูํ หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3.50 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

   120,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

26 ถนนดินยกระดับจาก
คลองอีสานเขียวถึงนานาย
นพชาติ นานันท๑  หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  575 เมตร 

   120,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

27 โครงการซํอมแซมถนนคอนกรีตที่
ชํารุด จํานวน 4 ชํวง 
- ซอยบ๎านนางสมบูรณ๑ศิลป์
ประกอบถึงบ๎านนายหนูเกณฑ๑ 
พลแสน 
- ซอยบ๎านนางสาวรัตมณี บวก
ไธสงถึงบ๎านนายจํารอง พรม
หญ๎าคา 
- ซอยบ๎านนางลอย ถนนนอก
ถึงบ๎านนายประสทิธิ ์วงหนูพ
เนา 
- ซอยบ๎านนายภิสิทธิ์ แพนไธ
สง ถึงบ๎านนางดอกไม๎ วงชัย 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมไดอ๎ยํางสะดวก 

ช่วงที่ 1 กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

ช่วงที่ 2 กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

ช่วงที่ 3 กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

ช่วงที่ 4 กวา๎ง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร  

   
 

 
200,000 

 
200,000 

1 สาย ประชาชนไดร๎ับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 หินคลุกจากนายมารุต-อิสาน
เขียวพร๎อมวางทํอระบายนํ้า
ข๎ามคลองไส๎ไกํ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 47 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง  3  เมตร 
ยาว  750 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร 

   118,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

29 ถนนหินคลุกจากบ๎านเล๎าถึง
ปุาช๎า  หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 
หนา 0.07 เมตร 

    180,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

30 ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 9 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

   300,000 300,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

31 ถนน คสล.ภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 9 
ข๎อบัญญัติหน๎า 45 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  208,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

32 ถนน คสล.บ๎านนายพงศกร
ถึงนานายแผํน การสร๎าง  
หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร 

    318,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 ถนนคอนกรีตจากนานาย
เหมือนถึงนานางเบญ    
หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

    265,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

34 ถนนหินคลุกจากนานาย
หนุนถึงหนองคูตะวันตก  
หมูํท่ี 1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  500 เมตร 

   160,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

35 ถนนหินคลุกรอบหนองคู
ตะวันตกวางทํอข๎ามคลองไส๎
ไกํ  หมูํท่ี 1 
ข๎อบัญญัติหน๎า 49 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  10 เมตร 

  40,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

36 โครงการถนนดินยกระดับ
รอบหนองตะครอง (ปุาช๎า) 
บ๎านหนองตะครอง   
หมูํท่ี 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
สูงเฉลี่ย 1 เมตร 

   100,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

37 โครงการถนน คสล. ซอย
บ๎านนางเกสรถึง  หมูํท่ี 2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   200,000 200,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการสัญจร
ไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการถนนหินคลุกบ๎าน
นายจรัญ  หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 700 เมตร 

   100,000 100,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

39 โครงการกํอสร๎างถนน
คอนกรีตสายหลักไปดอนปูุ
ตาจากบ๎านนางพัชรี คําใปศรี
ถึงบ๎านนายจรูญ เต็มทอง  
หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

   265,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

40 ถนนดินยกระดับพร๎อมลง
ลูกรังเส๎นทางหนองกองถึงนา
นายคําพอง พันไธสง   
หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 250 เมตร 

 

   100,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

41 ถนนหินคลุกจากหนองฝาย
ถึงนานางนิภาภรณ๑ การสร๎าง  
หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

   100,000 100,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

42 ถนน คสล. รอบหนองบัวแดง 
หมูํท่ี 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนนใช๎
การคมนาคมได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

  200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



 
 

69 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

43 โครงการถนนหินคลุกจากนานาย
เหรียญถึงนานายพร  หมูํท่ี 4  

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 820 เมตร 

   275,000 275,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

44 กํอสร๎างราวสะพานข๎ามครอง
อีสานเขียวตะกั่วปุาถึงหนองคูบัว 
หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

   200,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

45 ปรับปรุงภูมิทัศน๑ดอนปูุตา   
หมูํท่ี  4 
 

เพื่อใช๎เป็นสถานท่ี
พักผํอนและออกกําลัง
กายได ๎

หมูํท่ี 4    400,000 400,000 1 สาย ประชาชนมีสถานท่ี
พักผํอนและมีท่ีออก
กําลังกาย 

กองชําง 

46 ซํอมแซมถนน คสล.ท่ีชํารุด
ภายในหมูํบ๎าน  หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

   300,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

47 ถนนคอนกรีตจากถึงประตูโขงวัด
ประทุมธานี  หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

    400,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



 
 

70 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

48 ทํอสํงน้ําจากนานางคําภูถึงเขต
นาโพธิ์   หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

ยาว 700 เมตร    150,000  1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

49 ทํอสํงน้ําจากนานายสวาทถึง
นานายพร หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดทํอ6 น้ิว    150,000 150,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

50 ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบหนอง
สระขาม หมูํท่ี 6 

เพื่อใช๎เป็นท่ีออกกําลังกาย
ได๎ 
 

หมูํท่ี 6   100,000   1 สาย ใช๎เป็นสถานท่ีออก
กําลังกายได๎ 

กองชําง 

51 วางทํอประปาภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
นํ้าประปาใช๎อยํางสะดวก 

ยาว 1,000 เมตร    200,000 300,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎อยําง
พอเพียง 

กองชําง 

52 ย๎ายถังประปาออกจากที่เดิม 
หมูํท่ี 6 
 

เพื่อย๎ายออกไปต้ังพื้นท่ี
ใหมํ 

1 แหํง    100,000  1 สาย ย๎ายออกไปต้ังพื้นท่ีใหมํ กองชําง 

53 ถนนหินคลุกจากบ๎านเล๎าถึงขุม
ปูน หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ใช๎การคมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.07 เมตร 

   150,000 150,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



 
71 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

48 ทํอสํงน้ําจากนานางคําภูถึง
เขตนาโพธิ์   หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

ยาว 700 เมตร    150,000  1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

49 ทํอสํงน้ําจากนานายสวาทถึง
นานายพร หมูํท่ี 4 

เพื่อให๎ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดทํอ6 น้ิว    150,000 150,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎ใน
การเกษตร 

กองชําง 

50 ปรับปรุงภูมิทัศน๑รอบหนอง
สระขาม หมูํท่ี 6 

เพื่อใช๎เป็นท่ีออกกําลังกาย
ได๎ 
 

หมูํท่ี 6   100,000   1 สาย ใช๎เป็นสถานท่ีออก
กําลังกายได๎ 

กองชําง 

51 วางทํอประปาภายในหมูํบ๎าน 
หมูํท่ี 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
นํ้าประปาใช๎อยํางสะดวก 

ยาว 1,000 เมตร    200,000 300,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎อยําง
พอเพียง 

กองชําง 

52 ย๎ายถังประปาออกจากที่เดิม 
หมูํท่ี 6 

เพื่อย๎ายออกไปต้ังพื้นท่ี
ใหมํ 

1 แหํง    100,000  1 สาย ย๎ายออกไปต้ังพื้นท่ีใหมํ กองชําง 

53 ถนนหินคลุกจากบ๎านเล๎าถึง
ขุมปูน หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ใช๎การคมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.07 เมตร 

    150,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

54 ถนน คสล. บ๎านดอนตะแบง
ถึงโรงเรียนจตุคามวิทยา   
หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มีถนน
ใช๎การคมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร 

   150,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



72 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

55 ถนน คสล. ภายในหมูํบ๎านท่ี
ชํารุด  หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

   400,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

56 ถนนดินยกระดับรอบท่ี
สาธารณประโยชน๑ (หนองโคก
ไม๎แดง)  หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

สูง 1 เมตร 

   100,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

57 การออกรางวัดโฉนดท่ีดินโคก
ไม๎แดง  หมูํท่ี 8 

เพื่อไมํให๎บุคคลเข๎าไป
บุกรุกท่ีสาธารณะ 

หมูํท่ี 8    200,000  1 สาย ยังคงมีท่ีสาธารณะเหลือ
ใช๎ประโยชน๑ 

กองชําง 

58 ถนนเสริมดินลงลูกรังแยกนา
นางเปรม  สร๎างนานอกถึงลํา
ห๎วยโคกไม๎แดง  หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

   100,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

59 ถนนหินคลุกสายหลังเมรุถึง
โนนประดูํท่ียังเหลือ   
หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร 

  50,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

60 ถนนดินยกระดับจาก
ถนนลาดยางถึงนานายชัยพร 
หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

   100,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



 
 

73 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

61 ถนนหินคลุกรอบหนองบ๎าน
ดอนตะแบง  หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

    180,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

62 รํองระบายนํ้าภายในหมูํบ๎าน  
หมูํท่ี 8 

เพื่อแก๎ไขปัญหานํ้าทํวม
ขังและปูองกันถนน
ชํารุด 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

    180,000 1 สาย สามารถระบายนํ้าได๎ดี
ไมํเกิดปัญหานํ้าทํวมขัง 

กองชําง 

63 ถนนดินยกระดับซอยบ๎านนาง
เพ็ง  สร๎างนานอก  
หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร 

    180,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

64 ถนนดินยกระดับจากหน๎าบ๎าน
นายคํากองถึงถนนนางแตง
บ๎านหนองบัวแดง   
หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

  150,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

65 ถนนหินคลุกเส๎นทางสามแยก
ฟาร๑มเห็ดถึงครองอีสานเขียว  
หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร  
ยาว 250 เมตร 

    50,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ.02 



74 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
 (บาท) 

66 ขุดเจาะบํอบาดาลตามไรํนา
เพื่อทําการเกษตร   
หมูํท่ี  9 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีนํ้าใช๎
ในการเกษตร 

3 บํอ    20,000 20,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใช๎ตลอด
ปี 

กองชําง 

67 ถนนหินคลุกรอบหมํูบ๎านจาก
หน๎าบ๎านนายสุทธีถึงบ๎าน
นายบุญ  หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

   180,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

68 ซํอมแซมถนนหินคลุกเส๎นนา
สวนตะกั่วปุา (ซอยบ๎านนาง
ลําไย)  หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

   200,000 200,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

69 ถนนหินคลุก  
หมูํท่ี 11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

    200,000 1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

70 ปรับเกลี่ยถนนบ๎านเล๎า หมูํท่ี 
7  จุดท่ี 1 บ๎านเล๎า-บ๎านขุม
ปูน  จุดท่ี 2 คลองอิสาน
เขียว-บ๎านขุมปูน 
จุดท่ี 3 ทางไปหนอง-ปุาช๎า 
จุดท่ี 4 บ๎านเล๎า-บ๎านดอน
ตะแบง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

จุดที่ 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

จุดที่ 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

จุดที่ 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

จุดที่ 4 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

  49,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 



 
 

75 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
 (บาท) 

71 กํอสร๎างรางระบายนํ้า 
หมูํท่ี 1 

เพื่อไมใํหม๎ีนํ้าเนําเสีย
กักขังในหมูํบ๎าน 

กว๎าง 0.40 เมตร 
ยาว 12 เมตร 

  287,000   1 สาย ไมํมีนํ้ากักขังในหมุํบ๎าน กองชําง 

72 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
สระขาม หมูํท่ี 6 
จุดท่ี 1 บ๎านสระขาม-
บ๎านโนนจอมศรี 
จุดท่ี 2 บ๎านสระขาม-
บ๎านโคกหนองโดน 
จุดท่ี 3 สระขาม-นา 
อ.วรกาล 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

จุดท่ี 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 

จุดท่ี 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 

จุดท่ี 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

จุดท่ี 4 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 
 

  64,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

73 ถนน คสล.สายหน๎า
วัดถึงนานายดาว 
บ๎านหนองเปลํง  
หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  266,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

74 ถนน คสล. สายหนอง
คูบัวถึงหนองหว๎า 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 91 เมตร 

  242,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
 (บาท) 

75 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
โนนตาล หมูํท่ี 9 
จุดท่ี 1 บ๎านโนน
ตาล-บ๎านดอนตะแบง 
จุดท่ี 2 บ๎านโนน
ตาล-บ๎านขุมปูน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

จุดท่ี 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

จุดท่ี 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

 
 

  17,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

76 ถนน คสล.สายตรง
ข๎ามวัดปุาถึงบ๎านนาย
พงษ๑ บ๎านหนองบัว
แดง หมํูท่ี 5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 120 เมตร 

  251,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

77 ถนน คสล. สายรอบ
บ๎านทิศตะวันออก
หนอง บ๎านดอน
ตะแบง  หมูํท่ี 8 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 125 เมตร 

  262,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

78 ถนน คสล. สายรอบ
บ๎าน บ๎านเล๎า  
หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

  140,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 

แบบ ผ.02 



77 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
 (บาท) 

79 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
ดอนตะแบง หมูํท่ี 8 
จุดท่ี 1 บ๎านดอน
ตะแบง-บ๎านนาสวน 
จุดท่ี 2 บ๎านดอน
ตะแบง-บ๎านหนองคู
บัว 
จุดท่ี 3 บ๎านดอน
ตะแบง-บ๎านตะกั่วปุา 
จุดท่ี 4 ฝั่งคลอง
อีสานเขียว 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

จุดท่ี 1 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

จุดท่ี 2 กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร 

จุดท่ี 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

จุดท่ี 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 

 
 

  102,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

80 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

81 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 
6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

82 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 
3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 

แบบ ผ.02 



78 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
 (บาท) 

83 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 
1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

84 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 
5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

85 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 
.7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

86 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
นาสวน  หมูํท่ี 10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

  11,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตรก์ารเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนภุาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตรท์ี่  2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศกึษาและศักยภาพพลเมือง 
2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 
 (บาท) 

82 ปรับเกลี่ยถนนบ๎าน
ตะกั่วปุา หมูํท่ี 9 
จุดท่ี 1 ฝั่งคลอง
อีสานเขียว 
จุดท่ี 2 บ๎านบ๎าน
ตะกั่วปุา-บ๎านหนอง
เปลํง 
จุดท่ี 3 บ๎านตะกั่ว
ปุา-บ๎านโกรก 
จุดท่ี 4 บ๎านตะกั่ว
ปุา-ดํานตาชั่ง 
จุดท่ี 5 บ๎านตะกั่ว
ปุา-หนองตะครอง  

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

จุดท่ี 1 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

จุดท่ี 2 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

จุดท่ี 3 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

จุดท่ี 4 กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 1,300 เมตร 

จุดท่ี 5 กว๎าง 4 เมตร    
    ยาว 4,000 เมตร 

 
 

  70,000   1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

83 ถนนลูกรังจากหนอง
ฝายถึงนานางล๎วน  
หมูํท่ี 3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎มี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร 

   200,000  1 สาย ประชาชนได๎รับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 

รวม 83  โครงการ     5,127,000 6,4 25,000 4,972,000    

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ซํอมแซมหอกระจายขําว 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎รับขําวสาร 
 

หมูํที่ 2   35,000 -  1  แหํง ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสาร 

กองชําง 

2 ซํอมแซมหอกระจายขําว 
 
 

เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านได๎รับขําวสาร 
 

หมูํที่ 9   35,000 -  1  แหํง ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสาร 

กองชําง 

รวม 2  โครงการ - -   70,000 -  - - - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
81 

2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจ   
     พอเพียง  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 
 

โครงการสํงเสริมอาชีพและ
ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต แ กํ
ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส
ในเขตตําบลตะกั่วปุา  หลักสูตร  
ถักสานตะกร๎าจากเส๎นพลาสติก
หลักสตูร การทําแชมพสูมุนไพร 
นํายาล๎างจาน   หลักสูตรการทํา
พิมเสนน้ํา  หลักสูตร การจดั
ดอกไม๎  การร๎อยพวงมาลัย 

เพื่อสํงเสริมอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
แกํผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 
 

ในเขตตําบลตะกั่ว
ปุา 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน  

 

  50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาสในเขต
ตําบลตะกั่วปุา มี
อาชีพ และมีคุณชีวิต
และสามารถเลี้ยง
ตนเองได ๎
 

สํานักปลดั 
 
 

2 โครงการสํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาบทบาทสตรภีายใต๎
กิจกรรม การทําแหนม (แหนม
หมู  แหนมใบมะยม  แหนมจาก
เห็ด)กิจกรรม  การทํากล๎วยฉาบ 
มันฉาบ  ก๐วยเตี๋ยวลุยสวน 
 

เพื่อสํงเสริมอาชีพและ
พัฒนาบทบาทสตรี
ภายใต๎กิจกรรม การทํา
แหนม (แหนมหมูแหนม 
ใบมะยม  แหนมจาก
เห็ด) กิจกรรม  การทํา
กล๎วยฉาบ มันฉาบ  
ก๐วยเตี๋ยวลุยสวน 

ในเขตตําบลตะกั่ว
ปุา 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน  

 

  30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สตรีในตําบลตะกั่ว
ปุาไดร๎ับการพัฒนา
ทักษะและนําไป
ประกอบอาชีพสร๎าง
รายได๎ เลีย้งตนเอง
และครอบครัวได๎  
 

สํานักปลดั 

รวม 2  โครงการ - -   80,000 80,000 80,000    
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขันภายใต้หลักปรชัญาเศรษฐกิจ   
     พอเพียง  
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน 
แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม ํ
ข๎อบัญญัติหน๎า 50 

เพื่อสํงเสริมสนับสนุน
ประชาชนในการดําเนิน
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ํ
 

ในเขตตําบลตะกั่วปุา 
จํานวน 11 หมูํบ๎าน  

 

  15,000 15,000 15,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีความในการทํา
เกษตรทฤษฎีใหม ํ

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - -   15,000 15,000 15,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกปุาและ
อนุรักษ๑ปุาชุมชนเฉลิมพระ
เกียรตเินื่องในวันแมํ
แหํงชาติและวันพํอ
แหํงชาติ ข๎อบัญญัติหน๎า 
51 

เพื่อให๎ประชาชนเยาวชน
ในพื้นที่มีสํวนรํวมในการ
จัดการดา๎นทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

ประชาชนจํานวน  11  
หมูํบ๎าน 

40,000 40,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ต๎นไม ๎

มีองค๑กรอนุรักษ๑
ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

 
สํานักปลดั 

 
 

2 โครงการกําจดัวัชพืชใน
แหลํงน้ํา 

เพื่อรํวมกันกําจัดวัชพืชน้ํา
ตํางๆ ท่ีเป็นปัญหาตํอ
คุณภาพน้ําและการใช๎น้ํา
ของเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

ในเขตตําบลตะกั่วปุา   10,000 10,000 10,000 1 แหํง  สามารถแก๎ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายตํางใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 

3 โครงการบวชปุาโคกหนอง
โดน 

เพื่ออนุรักษ๑และฟื้นฟู
สภาพต๎นไม๎ของโคกหนอง
โดนให๎สมบูรณ๑ 

หมูํที่ 11   15,000 15,000 15,000 1 แหํง ต๎นไม๎แนวรั้วโคก
หนองโดนไดร๎ับ
ความใสํใจและเกิด
การฟื้นฟู 

 

สํานักปลดั 

 
 
 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน  
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการเพาะชํากล๎าไม๎จติ
อาสา 

เพื่ออนุรักษ๑และฟื้นฟู
สภาพต๎นไม ๎
 

   10,000 10,000 10,000  อนุรักษ๑และฟื้นฟู
สภาพต๎นไม ๎

สํานักปลดั 

5 โครงการสํารวจเส๎นทาง
ศึกษาธรรมชาติปาุโคก
หนองโดน 

เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎ศึกษา เรียนรู๎ หา
ประสบการณ๑ และได๎
สัมผสักับการใช๎ชีวิตอยูํใน
สภาพปุาท่ีแท๎จริง    

 

   15,000 15,000 15,000  ผู๎เข๎ารํวมโครงการ
ได๎ฝึกตนเองให๎มี
ประสบการณ๑ 
และได๎สมัผสักับ
การใช๎ชีวิตอยูํใน
สภาพปุาท่ีแท๎จริง    

สํานักปลดั 

6 ล๎อมรั้วที่สาธารณะเพื่อ
ปลูกปุาชุมชน 
 

เพื่อสงวนพ้ืนท่ีสาธารณะ
ไว ๎

พื้นที่สาธารณะในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

1/4/10 

  10,000 10,000 10,000 3 แหํง มีพื้นท่ีสาธารณะ
คงไว ๎

สํานักปลดั 

รวม 6  โครงการ - - 40,000 40,000 70,000 70,000 70,000 - - - 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สํารวจแนวเขตที่ดิน
สาธารณะในตําบล
ตะกั่วปุา 
 

เพื่อปูองกันการบุก
รุกที่สาธารณะ
ประโยชน๑ 

หมูํที่ 1-11 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

20,000 
 

30,000 2 แหํง 
 

ไมํมีการบุกรุกท่ี
สาธารณะประโยชน๑ สํานักปลดั 

 

รวม 1  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาย่ังยืน  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564 
 (บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อรถขยะ 
 

เพื่อให๎การจัดเก็บ
ขยะอยํางถั่วถึง 

1 คัน 
 

 2,190,000  2,190,000  1 คัน 
 

ชุมชนมีรถบริการขน
ขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

สํานักปลดั 
 

รวม 1  โครงการ - -  2,400,000  2,400,000  - - - 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

 

โครงการสํงเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนและกิจกรรม
สนับสนุนการจัดประชุม
ประชาคมแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
ข๎อบัญญัติหน๎า 41 

เพื่อประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแก๎ไขปญัหา
ของชุมชน 

จํานวน  11 
หมูํบ๎าน 

 
 

25,000 
 
 

 

25,000 
 
 

 

10,000 
 
 

 

5,000 
 

 

10,000 
 

 

จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดม๎ีสํวน
รํวมในการวางแผน
พัฒนาและแก๎ไข
ปัญหารํวมกัน 

สํานักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนศูนย๑
ข๎อมูลขําวสาร จัดซื้อจดั
จ๎างระดับอําเภอ 

อุดหนุนท๎องถิ่นอําเภอ
หนองสองห๎อง 

 

ปีละ 1 ครั้ง 

 

32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 อุดหนุน 
อบต.ดงเค็ง 

อุดหนุน อบต.ดงเค็ง สํานักปลดั 

3 อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกํน ตามโครงการ
การปูองกันและแกไ๎ข
ปัญหายาเสพตดิจังหวัด
ของแกํน (สนง.
ศอ.ปศก.จ.) 

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกํน  

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อุดหนุนท่ีทํา
การปกครอง
จังหวัด
ขอนแกํน  

อุดหนุนท่ีทําการ
ปกครองจังหวัด
ขอนแกํน  

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
หนองสองห๎อง  โครงการสนับ 
สนุนการปฏิบัติงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของอําเภอ
หนองสองห๎อง  (ศ.ตสอ.) 

เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน
ปูองกันและปราบปรามนาเสพ
ติดของ ศ.ตสอ. 

 

ปีละ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

สํงเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
ระดับอําเภอ 

สํานักปลดั 

5 อุดหนุนกลุํมพัฒนาสตรีตําบล
ตะกั่วปุา  

เพื่อปลูกจิตสํานึกให๎กับผู๎นํา
สตรีในการสร๎างภาวะผู๎นํา 

ผู๎นําสตรีตาํบล 
ตะกั่วปุา 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 จํานวนสตรี
ตําบลตะกั่ว
ปุา 

กลุํมสตรตีําบล
ตะกั่วปุามี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

สํานักปลดั 

6 โครงการปรับสภาพทางกายภาพ
เพื่อคนพิการ 
 

เพื่อให๎กลุํมเปูาหมายไดร๎ับ
บริการขั้นพื้นฐานให๎สามารถ
ดํารงชีวิตประจําวันได๎อยําง
อิสระ โดยการ ปรับ
สภาพแวดล๎อมท่ีอยูํอาศัยให๎
เหมาะสมกับสุขภาพ 

   10,000    ผู๎พิการได๎รับการ
บริการขั้นพื้นฐาน 
จนสามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได๎
อยํางอิสระและ
สภาพแวดล๎อมมี
ความเหมาะสมกับ 

สุขภาพ 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของผู๎บริหาร/สมาชิกสภาฯ
และพนักงาน 

เพื่อให๎บุคลากรทุกระดับได๎
นําความรู๎จากการศึกษาดู
งานมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการทํางาน
พัฒนาระบบการทํางาน
ภายใน 

ของผู๎บริหาร/
สมาชิกสภาฯ
และพนักงาน 

  300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

คลากรทุกระดับได๎นําความรู๎
จากการศกึษาดูงานมา
ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการ
ทํางานมีการ 
พัฒนาระบบการทํางาน
ภายในเพิ่มมากขึน้ 

สํานักปลดั 

8 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการด๎านอาชีพ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญให๎แกํอาสาสมัคร
บําบัด ฟ้ืนฟู สมรรถภาพการ
ดูแลผู ๎พิการ 

   10,000    เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ความเชี่ยวชาญให๎แกํ
อาสาสมัครบําบดั ฟื้นฟู 
สมรรถภาพการดูแลผู ๎
พิการ 

สํานักปลดั 

9 โครงการเสรมิสร๎าง
สัมพันธภาพกายใน
ครอบครัวคนพิการ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 41 

เพื่อให ๎ ผู๎พิการ ไดร๎ับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต รํวม
เรียนรู๎ และมภีูมิคุม๎กันทาง
สังคมทั้งด๎านสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย สามารถอยูํ
รํวมกันได๎อยํางมีคณุคําและ
ปกติสุข 

   10,000     ผู๎พิการ ไดร๎ับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
รํวมเรยีนรู๎ และมี
ภูมิคุ๎มกันทางสังคมทั้ง
ด๎านสุขภาพจิตและ
สุขภาพกาย สามารถ
อยูํรํวมกันได๎อยํางมี
คุณคําและปกตสิุข 

สํานักปลดั 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการวันงานคนพิการ
ประจําป ี

เพื่อกระตุ๎นให๎ประชาชนและ
สังคมได๎ตระหนกถึงคุณคาํ
ความสําคญัของคนพิการ 

   10,000    ประชาชนและสังคมได๎
ตระหนกถึงคณุคํา
ความสําคญัของคน
พิการ 

สํานักปลดั 

10 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎านในเขตตาํบลตะกั่ว
ปุา 
 

เพื่อให๎คณะกรรมการมี
งบประมาณในการจดั
กิจกรรมตํางๆให๎ประชาชน
ได๎ใช๎เวลาวํางให๎เกดิ
ประโยชน๑ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

120,000 
 
 

120,000 
 
 

120,000 
 

120,000 
 
 

120,000 คณะกรร
การหมูํบ๎าน
ในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

สํานักปลดั สํานักปลดั 

11 โครงการ Big Cleaning 
Day 

เพื่อดําเนินการทําความ
สะอาดในเขตพื้นท่ีตําบล
ตะกั่วปุา 

ในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ตําบลตะกั่วปุาชํวย 
กันทําความสะอาด 

สํานักปลดั 

12 โครงการจดังานวันท๎องถิ่น
ไทย 
 
 

เพื่อให๎ผู๎บริหาร/สมาชิก/
พนักงาน-ลูกจ๎าง/พนักงาน
จ๎างได๎รํวมกันทํากิจกรรม 

อบต. ตะกั่วปุา 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎บริหาร/สมาชิก/พนกังาน-
ลูกจ๎าง/พนักงานจ๎างได๎
รํวมกันทํากจิกรรมและมี
ความสามัคคีกัน 

สํานักปลดั 

รวม 12  โครงการ   327,000 327,000 652,000 612,000 612,000    
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  เคหะลุชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนองค๑การ
บริหารสํวนตําบลดง
เค็ง 

เพื่อจํายอุดหนุน
องค๑การบริหารสํวน
ตําบลดงเค็ง 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

60,000 60,000 120,000 120,000 120,000 อบต.ดงเค็ง องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดําเนินโครงการกําจดัขยะมลู
ฝอย 

สํวนโยธา 

รวม 1 โครงการ   60,000 60,000 120,000 120,000 120,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
 
1. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุํมอาสา
สาธารณสุขหมูํบ๎าน  
ต.ตะกั่วปุา  

อุดหนุนสาธารณสุข
หมูํบ๎าน ต.ตะกั่วปุา 

ในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสา
สาธารณสุข
หมูํบ๎าน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด๎านสาธารณสุข 

สํานักปลดั 

2 โครงการวันอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
ข๎อบัญญัติหน๎า 27 

 

เพื่อตระหนักถึง
ความสําคญัของ
อาสาสมัครของอาสา 
สมัครปูองกันภัยฝุาย
ผลเรือน (อปพร.) 

อปพร. ในเข
พื้นที ่

หมูํที่ 1-11 
จํานวน 106 

คน 
 

40,000 
 

40,000 
 

10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

อาสาสมัครปูองกันภยั
ฝุายผลเรือน (อปพร.)  มี
ความภาคภูมิใจและ
ทุํมเทกําลังกายและ
กําลังใจในการทํางานเพื่อ
ชํวยเหลือสังคม 

สํานักปลดั 

3 อุดหนนุกรรมการหมูํบ๎าน
โครงการตามพระราชดําริด๎าน
สาธารณสขุ 
ข๎อบัญญตัิหน๎า 36 

เพื่อจํายเป็นเงิน
อุดหนุนกรรมการ
หมูํบ๎าน 

จํานวน 11 
หมูํบ๎าน 

  220,000 220,000 220,000 11 หมูํบ๎าน กรรมการหมูํบ๎านมี
กองทุนดําเนินการตาม
โครงการ 

สํานักปลดั 

4 โครงการบริการแพทย๑
ฉุกเฉิน 

ข๎อบัญญัติหน๎า 36 

เพื่อบริการประชาชน
ที่เจ็บปุวยฉุกเฉินและ
ประสบอุบตัิเหตุได๎รับ
บริหารการแพทย๑ที่มี
มาตรฐานอยาํง
ทันทํวงที 
 

ประชาชนในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

 

320,000 
 

320,000 
 

326,000 326,000 326,000 1 โครงการ ประชาชนที่เจ็บปวุย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุได๎รับบริหาร
การแพทย๑ที่มีมาตรฐาน
อยํางทันทํวงท ี

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ   360,000 360,000 556,000 556,000 556,000    

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนศูนย๑เฉลิม
พระเกียรติเพื่อชํวยเหลือผู๎ปุวย
โรคเอดส๑และผูต๎ิดเชื้อ H.I.V.  
 

เพื่อให๎ผู๎ปุวยเอดส๑ได๎รับการ
ดูแลเอาใจใสแํละไดร๎ับการ
ชํวยเหลือ 

ปีละ 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

ผู๎ปุวยท่ีติดเชื้อไดร๎ับการ
ดูแลเอาใจใสแํละไดร๎ับ
การชํวยเหลือ 

สํานักปลดั 

2 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอหนอง
สอง  ตามโครงการสนับสนุน
อุดหนุนงานรัฐพิธีและวัน
สําคัญทางศาสนา 
 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรรม
ระดับอําเภอในงานพิธีตํางๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

ประชาชนไดร๎ํวม
กิจกรรมระดบัอําเภอ 
 

สํานักปลดั 

3 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอหนอง
สอง ตามโครงการสนับสนุน
การบริจาคโลหิต 
 

เป็นกิจกรรมที่สํงเสริมให๎
ประชาชนมีความเสียสละทั้ง
ตํอคนอ่ืนและสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

ทําให๎กิจกรรมบริจาค
โลหิตของเหลํากาชาด 
ดําเนินไปเรียบร๎อย 

สํานักปลดั 

4 อุดหนุนท่ีทําการอําเภอหนอง
สอง ตามโครงการอุดหนุน
สนับสนุนกาชาดอําเภอหนอง
สองห๎อง 
 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
กาชาดของอําเภอหนองสอง
ห๎องและจังหวัดขอนแกํน 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 อุดหนุนกาชาดจังหวัด
ขอนแกํน ตามโครงการและ
กิจกรรมเหลํากาชาดจังหวัด
ขอนแกํน 

ข๎อบัญญัติหน๎า 37 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
กาชาดของจังหวัดขอนแกํน 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

5,000 5,000 20,000 20,000 20,000 อําเภอหนอง
สองห๎อง 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
กิจกรรมสาธารณกุศล 

สํานักปลดั 

6 อุปกรณ๑อํานบัตรแบบ
เอนกประสงค๑ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 37 

เพื่อบริการผู๎สูงอายุ
ลงทะเบียนรบัเบี้ยยังชีพ 

5 เครื่อง   3,500      

รวม 5  โครงการ    50,000 50,000 68,500 65,000 65,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ๎าง 
ข๎อบัญญัติหน๎า 24 

เพื่อให๎พนักงานมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
ตามระเบียบฯ 
 

ประชาคมหมูํบ๎าน  
หมูํที่ 1-11 

 

  50,000 5,000  จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

พนักงานมีความรู๎
ความเข๎าใจตาม
ระเบียบฯ 

สํานักปลดั 

2 โครงการจดัเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
ข๎อบัญญัติหน๎า 24 

เพื่อบริการการเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ี 

ในเขตพื้นท่ีตําบล
ตะกั่วปุา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เสีย
ภาษี 

บริการการเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

สํวนการคลัง 

3 โครงการพัฒนาองค๑กร (OD) 
ของคณะผู๎บริหารสมาชิก
องค๑การบริหารสํวนตําบล 

เพื่อสร๎างจิตสํานึกท่ีดี
ให๎บุคลากรสามารถนํา
หลักคุณธรรม
จริยธรรม และความ
โปรํงใส มาใช๎ใน
การ ปฏิบัติหน๎าท่ีของ
ตนเอง มีคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน 

ประชาชนในเขตตําบล
ตะกั่วปุา 

  10,000   จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

บุคลากรมีจิตสํานึก
ที่ดีให๎บุคลากร
สามารถนําหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
และความโปรํงใส 
มาใช๎ในการ 

 ปฏิบัติหน๎าท่ีของ
ตนเอง  มีคุณธรรม
เป็นพืน้ฐาน 

สํานักปลดั 

4 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี
ข๎อบัญญัติหน๎า 24 

เพื่อปรับปรุงแผนที่
ภาษีให๎เป็นปัจจุบัน 
 

ในเขตพื้นท่ีตําบล
ตะกั่วปุา 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู๎เสีย
ภาษี 

แผนที่ภาษีให๎เป็น
ปัจจุบัน 

สํวนการคลัง 

 

แบบ ผ.02 



95 
2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 คําเชําพ้ืนท่ีเว็บไซด๑ เพื่อบริการประชาชน
ทั่วไปใช๎บริการได๎
สะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในเขต
ตําบลตะกั่วปุา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต. 
ตะกั่วปุา 

ประชาชนท่ัวไปใช๎
บริการได๎สะดวก
รวดเร็ว 

สํานักปลดั 

6 โครงการสํงเสริมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน
บุคคลากร 

เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติวาํด๎วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหวํางประโยชน๑สํวนบุคคล
กับประโยชน๑สํวนรวม 

เขตตําบลตะกั่วปาุ   10,000 5,000  1 โครงการ เกิดความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกบัพระราชบญัญัติวํา
ด๎วยความผิดเกีย่วกับการ
ขัดกันระหวาํงประโยชน๑
สํวนบุคคลกับประโยชน๑
สํวนรวม 

สํานักปลดั 

7 โครงการจดัการ
เลือกตั้ง 
นายกองค๑การบริหาร
สํวนตําบลและสมาชิก
สภา 
องค๑การบริหารสํวน
ตําบล 
ข๎อบัญญัติหน๎า 12 

เพื่อให๎การดําเนิน 
การเลือกตั้งนายกองค๑การ
บริหารสํวนตําบลและ
สมาชิกสภาองค๑การบริหาร
สํวนตําบลเป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย พระราช 
บัญญัติสภาตําบล และ
องค๑การบริหารสํวน 
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

จํานวน 11 หมูํบ๎าน   200,000   1 โครงการ สามารถดําเนินการ 
เลือกตั้งนายกองค๑ 
การบริหารสํวน 
ตําบลและสมาชกิ 
สภาองค๑การบริหารสํวน
ตําบลให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบล 
และองค๑การบริหารสํวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึง
(ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สํานักปลดั 

รวม 7  โครงการ - - 60,000 60,000 360,000 90,000 90,000    

 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการดําเนินการ
ปูองกันและลดอุบตัิเหตุ
บนถนนในชํวงเทศกาลปี
ใหม/ํสงกรานต๑  
ข๎อบัญญัติหน๎า 26 

เพื่อรณรงค๑ปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนนและ
ลดการสูญเสยีทางด๎าน
การเสยีชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

พื้นที่หมูํท่ี 1-
11 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

1 โครงการ ลดอุบัตเิหตุทางถนน
และลดการสูญเสีย
ทางด๎านการเสียชีวิต
และทรัพย๑สิน 

สํานักปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 770,000 70,000 - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงหารจัดการขยะมลู
ฝอย  

เพื่อสํงเสริมให๎ประชาชนรู๎จัก
และเข๎าใจการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในครัวเรือน และ
สร๎างรายได๎จากการ 
จําหนํายวัสดุรีไซเคิลที่คัด
แยกดว๎ยตนเอง 

หมูํที่ 1-11   20,000 10,000 20,000 1 โครงการ ประชาชนตําบลห๎วย
ไรํมีจติสาํนึกในการคัด
แยกขยะมลูฝอย 

สํานักปลดั 

2 โครงการเฝูาระวังมูลพิษ
ทางอากาศ 

ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ พ้ืนท่ี 

หมูํที่ 1-11   5,000 5,000 5,000 1 โครงการ ทราบถึงสถานการณ๑
คุณภาพอากาศใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 

3 โครงการจดัการน้ําเสียใน
ชุมชน 

เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล๎อม
ด๎านน้ําเสียชุมชน ดว๎ย
เทคโนโลยีการบาํบัดน้ําเสีย
ด๎วยการใช๎ระบบพืชกรองน้ํา
เสีย 

   10,000 25,000 10,000 1 โครงการ ลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมด๎าน
น้ําเสียชุมชน ด๎วย
เทคโนโลยีการบาํบัดน้ํา
เสียด๎วยการใช๎ระบบพืช
กรองน้ําเสีย 

สํานักปลดั 

4 โครงการอนุรักษ๑
ทรัพยากรน้ําในชุมชน 
ข๎อบัญญัติหน๎า 41 

เพื่อเสริมสร๎างพัฒนาองค๑
ความรู๎ชุมชนท๎องถิ่นในการ 
บูรณาการแผนการอนุรักษ๑
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

   10,000 10,000 10,000 1 โครงการ เสริมสร๎างพัฒนาองค๑
ความรู๎ชุมชนท๎องถิ่นใน
การบูรณาการแผนการ
อนุรักษ๑และฟื้นฟูรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

สํานักปลดั 

รวม 4  โครงการ - -   45,000 45,000 45,000 - -  
 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครฐั  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงาน  งบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด 
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สมทบเข๎ากองทุน
บําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 
ข๎อบัญญัติหน๎า 55 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข๎าราชการสํวนท๎องถิ่น 

จํานวน 1% 
ของงบประมาณ

ประจําป ี

164,300 164,300 164,300 164,300 164,300 สมทบกอง 
ทุนบําเหน็จ
บํานาญ 

อบต. มีสํวนรํวม 
กับหนํวยงานอื่นใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

สํานักปลดั 

2 สมทบกองทุนประกัน 
สังคมของพนักงานจ๎าง
ทั่วไปและพนักงานจ๎าง
ตามภารกิจ  
ข๎อบัญญัติหน๎า 51 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมของ
พนักงานจ๎างท่ัวไปและ
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
อบต.ตะกั่วปุา 

จํานวนพนักงาน
ใน อบต. 
ตะกั่วปุา 

100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 สมทบกอง 
ทุนประกัน 
สังคม 

อบต. มีสํวนรํวม 
กับหนํวยงานอื่นใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

สํานักปลดั 

3 สมทบเข๎ากองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่น อบต.ตะกัว่ปุา 
ข๎อบัญญัติหน๎า 54 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท๎องถิ่น อบต.
ตะกั่วปุา (30 % ของเงิน 
สปสช.) 

ปีละ 1 ครั้ง 150,330 150,330 150,330 150,330 150,330 สมทบกอง 
ทุนระบบ
หลักประกัน
สุขภาพ 

อบต. มีสํวนรํวม 
กับหนํวยงานอื่นใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

สํานักปลดั 

4 สมทบเข๎ากองทุนสวัสด ิ
การชุมชนตําบลตะกั่วปาุ 
ข๎อบัญญัติหน๎า 54 

เพื่อจํายเป็นเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลตะกั่วปุา 

ปีละ  1  ครั้ง 174,800 174,800 50,000 50,000 50,000 สมทบกอง 
ทุนสวัสด ิ
การชุมชน 

อบต. มีสํวนรํวม 
กับหนํวยงานอื่นใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

สํานักปลดั 

5 เงินสมทบกองทุนทดแทน 
ข๎อบัญญัติหน๎า 53 

เพื่อสมทบเข๎ากองทุนเงิน
ทดแทน 

0.2%   10,000 10,000 10,000 สมทบเข๎า
กองทุนเงิน
ทดแทน 

มีเงินสมทบเข๎า
กองทุนเงิน
ทดแทน 

สํานักปลดั 

รวม 5 โครงการ - - 580,430 580,430 574,630 574,630 574,630 - - - 

แบบ ผ.02 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ถนนหินคลุกจากศูนย๑
ปฏิบัติธรรมถึงห๎วย
โกรก  หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  2,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

2 ถนนหินคลุกจากนา
นายไมล๑ถึงคลองอีสาน
เขียว  หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง  4  เมตร 
ยาว  3,000 เมตร 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000  ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

3 ถนน คสล.จากบา๎น
ชํางออถึงสะพานข๎าม
คลองอีสานเขียวพร๎อม
วางทํอ   
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

636,000 636,000 636,000 636,000 636,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

4 ถนน คสล.จากบา๎น
นายเอ๎ถึงบ๎านนายอุดม 
ศรีสนิท หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

5 ถนน คสล.จากบา๎น
ตะกั่วปุาถึงบ๎านหนอง
คูบัว  หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคมได๎
อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 1,067 เมตร 

4,360,000 4,360,000 4,360,000 4,360,000 4,360,000  ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วั
ด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  

(บาท) 
2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
ซอยบ๎านนายดี บ๎านหนอง
ตะครอง  หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร 

42, 795,000 795,000 795,000 795,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

6 โครงการถนน คสล. หนอง
ตะครองถึงนาสวน  หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

7 ซํอมแซมถนนคอนกรตีจาก
บ๎านนายสุวัฒน๑  แพนไธสง
ถึงบ๎านนายบุญเลี้ยง ใจเที่ยง 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

8 ถนน คสล. บ๎านนาง
สมหมาย หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

9 โครงการปรับปรุงซํอมแซม
ถนนลาดยางจากบ๎านครู
เทียนสินถึงบ๎านหนองคูบัว   
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 1,460 เมตร 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 บาท) 2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

10 ถนนหินคลุกถึงเขตนา
โพธิ์  หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีถนนใช๎การมนาคม 
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 4 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

11 กํอสร๎างสถานท่ีออก
กําลังกายประจํา
หมูํบ๎านพร๎อม 
อุปกรณ๑  หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีสถานท่ีออกกําลัง
กาย 

1 แหํง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 แหํง ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

สํวนโยธา 

12 ขุดลอกหนองทุํม  
หมูํที่ 6 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีถนนใช๎การ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

5 ไร ํ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

14 ถนน คสล.บ๎านเล๎าถึง
ดอนตะแบง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีถนนใช๎การ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

15 ถนน คสล.บ๎านสระ
ขามถึงโนนจอมศรี หมูํ
ที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
มีถนนใช๎การ
คมนาคมได๎อยําง
สะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

16 ถนน คสล. ศาลปูุตาบ๎าน
ดอนตะแบงถึงถนนลาดยาง
สายไปนาโพธ์ิ หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 3 เมตร 
ยาว 600 เมตร 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,0000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

17 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส๎น
หลังเมรุถึงทางแยกบ๎านนาย
เจริญ คนรู๎  หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 1,400 เมตร 

2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

18 ถนนเสรมิลาดยางสายบ๎าน
ตะกั่วปุา-ดอนตะแบง หมูํที่ 
1 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 2,960 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

19 ถนนเสรมิลาดยางสายบ๎าน
หนองบัวแดง-เขตตํอตําบล
หนองไผํล๎อม หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 5 เมตร 
ยาว 2,071 เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

20 โครงการปรับปรุงซํอม 
แซมถนน คสล.จากบ๎านครู
เทียนสินถึงบ๎านหนองคูบัว  
หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนไดม๎ี
ถนนใช๎การคมนาคม
ได๎อยํางสะดวก 

กว๎าง 6 เมตร 
ยาว 1,460 เมตร 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย ประชาชนไดร๎ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา 

สํวนโยธา 

รวม 20 โครงการ   42,985,000 42,985,000 42,985,000 42,985,000 42,985,000    

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  
ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัด : ยุทธศาสตร๑ที่ 5  การเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมํประเทศอนุภูมิภาคลุํมน้ําโขง 
ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาของ อบจ. : ยุทธศาสตร๑ที่ 6 การพัฒนาเมอืงและชุมชน 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสรา๎งพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  

(บาท) 
2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 ขุดลอกหนองใหญํสระ
ขาม  หมูํที่  6 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

หมูํที่ 6 

พื้นที่  164  ไร ํ

9,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1  แห่ง มีแหล่งน ้ ำใชเ้พ่ือ

กำรเกษตรตลอด
ปี 

สํวนโยธา 

2 โครงการกํอสร๎างอําง
เก็บน้ําขนาดเล็กหนอง
เพ็ก  หมูํที่ 3 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

พื้นที่  100 ไร ํ 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 1  แห่ง มีแหล่งน ้ ำใชเ้พ่ือ

กำรเกษตรตลอด

ปี 

สํวนโยธา 

3 ขุดลอกหนองโดน   
หมูํที่ 11 
 
 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

10 ไร ํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  แห่ง มีแหล่งน ้ ำใชเ้พ่ือ

กำรเกษตรตลอด
ปี 

สํวนโยธา 

4 โครงการขุดลอกหนอง
สระยาง  หมูํที่  1 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

หมูํที่ 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตรตลอดป ี

สํวนโยธา 

 

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  

(บาท) 
2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกหนอง
สระยาง  หมูํที่  1 

 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

 

หมูํที่ 1 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตรตลอดป ี

สํวนโยธา 

6 โครงการขุดลอกหนอง
ฝาย  หมูํที่ 3 

 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

 

พื้นที่  17ไร ํ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตรตลอดป ี

สํวนโยธา 

7 โครงการขุดลอกหนอง
นาน๎อย  หมูํที่ 7 

เพื่อเป็นแหลํงกัก
เก็บน้ําใช๎ใน
การเกษตร 

 

พื้นที่  17ไร ํ 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตรตลอดป ี

 

สํวนโยธา 

 

แบบ ผ.02/1 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท๎องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า  
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.)  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน,   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษาและศกัยภาพพลเมอืง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลกั 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563  

(บาท) 
2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

8 โตรงการขดุลอกหนอง
ดอนตะแบง  หมูํที่ 8 

 

เพื่อเป็นแหลํง
กักเก็บนํ้าใช๎
ในการเกษตร 

 

พื้นที่  30ไร ํ 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตร
ตลอดป ี

สํวนโยธา 

9 โครงการขุดลอกสระ
น้ําสาธารณะภายใน
หมูํบ๎าน  หมูํที่ 9 

เพื่อเป็นแหลํง
กักเก็บนํ้าใช๎
ในการเกษตร 

 

10 ไร ํ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1  แหํง มีแหลํงน้ําใช๎เพื่อ
การเกษตร
ตลอดป ี

สํวนโยธา 

รวม 9  โครงการ   94,000,000 115,500,000 115,500,000 115,500,000 115,500,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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บัญชีครภุัณฑ ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 

ที ่ แผนงาน หมวด 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลกั 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

1 การศึกษา ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง   17,000   กองการศึกษา 

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ   28,000   กองคลัง 

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เครื่องอํานบัตรประชาชน  
จํานวน  5  เครื่อง 

  45,000   สํานักปลดั 

4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เก๎าอี้บุนวม 2 ตัว   8,000   กองชําง 

5 การศึกษา ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง   30,000   กองการศึกษา 

6 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ คอมพิวเตอร๑ 1 เครื่อง   17,000   สํานักปลดั 

7 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ   50,000   สํานักปลดั 

8 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน โต๏ะทํางานผู๎บริหาร   8,000   กองชําง 

9 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เก๎าอี้บุนวม 2 ตัว   8,000   สํานักปลดั 

10 เคหะชุมชน ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เครื่องปริ้น 1 เครื่อง   15,000   กองชําง 

11 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑คอมพิวเตอร๑ เครื่องปริ้น 1 เครื่อง   3,000   สํานักปลดั 

12 สาธารณสุข ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑ยานพาหนะ
และขนสํง 

ซํอมรถกู๎ชีพ   250,000   สํานักปลดั 

13 การศึกษา ครุภณัฑ๑ฯ ครุภณัฑ๑สาํนักงาน เครื่องปรับอากาศ   130,000   กองการศึกษา 

รวม 13  โครงการ      242,000    

 

แบบ ผ.03 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย จะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข๎อ 29 และแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข๎อ 13 2. ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข๎อ 13 และ
ในการประเมินแผนนั้นจะต๎อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนา  ตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวน  ท๎องถิ่น แจ๎งตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไข เพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ  

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย จะต๎องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กร  ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561หมวด 6 ข๎อ 29 ข๎อ 13 ใน การ
ประเมินแผนนั้นจะต๎อง ดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาตามแนวทางการ ติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น แจ๎งตาม  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15พฤษภาคม2562 เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางการ ทบทวน 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย 
วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก๎ไขเพ่ิมเติม จนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
4.3.1 โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ  กราฟ  ข๎อมูล

ตําง ๆ ซึ่งใช๎แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้  
1. แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน(Performance Indicators)  
2. แบบบัตรคะแนน  (ScorecardModel)  ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  ของ  Kaplan  

+Norton  
3. แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์(Result Framework Model(RF))  
4. แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
5. แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measurement System(PPMS)) ระบบ

การวัดกระบวนการปฏิบัติงาน หรือ PPMS 
6. แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 

Method  
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7. แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods)  
8. แบบการประเมินผลกระทบ(Impact Evaluation)  
9. แบบการประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment Model)  
10. แบบการประเมินตนเอง(Self-assessment Model) และ  
11. แบบอ่ืน ๆ ที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบตามข๎อ 1-10 หรือ 

เป็นแบบผสมก็ได๎ 
  4.3.2 เชิงปริมาณ(Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริงๆ คืออะไร คําใช๎จําย(Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กําหนดไว๎หรือไมํ  

4.3.3 ประชาชนได๎ประโยชน๑อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน๑อยํางไร  
4.3.4 วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไร(Key Performance Indicators : KPIs)  
4.3.5 ผลกระทบ(Impact) 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
4.4.1 ผลกระทบนําไปสูํอนาคต  
1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการดําเนินงานตํางๆ ขององค๑กรปกครองสํวนต๎อง ผําน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ๎อน  
2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุํงยากมากข้ึน  
3. ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุดเพราะข๎อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได๎ ยากและบาง

เรื่องอาจทําไมํได๎  
4.4.2 ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
1) การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาถึงสถานการณ๑ปัจจุบันและการคาดการณ๑ ในอนาคต

เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ  
2) การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลัง ในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3) ควรเรํงรัดให๎มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งใน ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายให๎ สามารถ

ดําเนินการได๎ในปีงบประมาณนั้น  
4) องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสม กับกับ

ภารกิจแตํละด๎านที่จะต๎องดําเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจํายรายการ ใหมํ 
 
 
 

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



 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่า 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) 

........................................ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น   พ.ศ.
2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงอาศัยอํานาจตามข๎อ 5  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนการ
จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น พร๎อมทั้งกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ.2561-2565)  
ในการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น ให๎ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ให๎แล๎วเสร็จภายใน 15 มิถุนายน 2562 
นั้น  องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  ได๎จัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ตามขั้นตอนการ
ทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่นเรียบร๎อยแล๎ว 

ดังนั้น  จึงประกาศใช๎แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  ขององค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่ว
ปุา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
2548  ข๎อ 24 ให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นประกาศใช๎แผนพัฒนาที่อนุมัติแล๎ว และนําไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ๎งอําเภอ และ
ประกาศ ให๎ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ประกาศใช๎ เพ่ือใช๎เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจํายประจําปีตํอไป 

จึงประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน 

           ประกาศ  ณ วันที่  13  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
  

  

(นายสมชาย  สงําภาคภูมิ) 
นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ที่ ขก ๘๐๓๐๑ /366                                                  ที่ทําการองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 
       อําเภอหนองสองห๎อง จังหวัดขอนแกํน    
       ๔๐๑๙๐  

                                                                   28   มิถุนายน  ๒๕62 

เรื่อง  สํงแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เรียน  นายอําเภอหนองสองห๎อง  

สิ่งที่สํงมาด๎วย  1.  สําเนาประกาศ อบต.ตะกั่วปุา  ลงวันที่  13  มิถุนายน  2562        จํานวน 1 ฉบับ  
2.  แผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)    จํานวน 2 เลํม  

อ๎างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่น
ประกาศใช๎แผนพัฒนาที่อนุมัติแล๎ว และนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ๎งสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบ
บูรณาการ องค๑การบริหารสํวนจังหวัด อําเภอ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และประกาศให๎ประชาชนในท๎องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห๎าวันนับแตํวันที่ประกาศใช๎และปิดประกาศโดย  เปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  

องค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา  จึงขอสํงแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่สํงมาพร๎อมหนังสือนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตํอไป  
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                    (นายสมชาย  สงําภาคภูมิ ) 
                     นายกองค๑การบริหารสํวนตําบลตะกั่วปุา 

 
 

สํานักปลัด 
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