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ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล   

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท     ตั้งอยู่เลขท่ี  429  หมู่ที ่ 24  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอำเภอชนแดน   
จังหวัดเพชรบูรณ์   ห่างจากที่ว่าการอำเภอชนแดน   ประมาณ  3   กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 53 กิโลเมตร  มี
อาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลวังศาล      อำเภอวังโป่ง 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ตำบลชนแดน    อำเภอชนแดน 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลวังชมภู     อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลท่าข้าม     อำเภอชนแดน 
              

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทประกอบด้วยการปกครองท้องที่ 28 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 5๖ คน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน และเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อประสานงานระหว่างท้องถิ่นกับท้องที่ ซึ่งประชาชนตำบลพุทธ
บาทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญกับประชาชนหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีลักษณะเป็นที่ราบสลับเนินเขาเล็กๆ และมีลำคลองขนาดเล็กไหล
ผ่าน  เป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๖๐%  เป็นพ้ืนที่สำหรับการเกษตร ๓๕ %  และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๕%  มี ๓ ดู
กาล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)         
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม   อากาศร้อนและแห้งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ 
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  ร้อน
จัด  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม  
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  น้ำป่าไหลหลาก   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑ -๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด  ประมาณ  ๑2 องศา    

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  80% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมาณ 5 %   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ำที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติและตำบลได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน  ดังนี้ 
                      ลำห้วย.......... 

สภาพทัว่ไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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    ลำห้วย  55 แห่ง สระน้ำ  127 แห่ง 
    หนองน้ำ 2 แห่ง บ่อน้ำตื้น 208 แห่ง 
    ลำคลอง   -         แห่ง บ่อบาดาล 72 แห่ง 
    บึง  - แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง ฝาย  9 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๕ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตตำบลพุทธบาทมีป่าชุมชน 3 แห่ง คือป่าชุมชนบ้านลาดน้อย ป่าชุมชนบ้านซำเตย ป่าชุมบ้านโป่ง
ตะแบก และมีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  ผลัดใบ   
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มีทั้งหมดจำนวน 28 หมู่บ้านชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน
ของชุมชน  ๙  คน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี  ๑,๙๒๗   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๒,๗๔๘  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๑.๗๖  จำนวนผู้มาใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล ๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น ๒ ,๗๓๗ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๒๓  ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่ าจะเป็นการเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของตำบลคือ  ขอความ
ร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตตำบล  ในการ
จัดทำแผนพัฒนาตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความ
คิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้ตำบลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาตำบล นอกจากนี้  ตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาตำบล  พนักงาน
ตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาพัฒนาตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับตำบลอ่ืนๆ และตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ  มีอัตรากำลังพนักงาน
ตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ   โดยตำบลแบ่งเขตการปกครอง  
ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
“องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท”  ได้ยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบล

และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย      เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ เล่มที่ ๑๑๓ ตอนที่ 
๙ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี ๓๐ มกราคม พ.ศ.  2539  
ที่ตั้ง ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ตั้งอยู่ หมู่ที่ 24 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
โทร 0-5676-1559 ต่อ ๑2  โทรสาร  0-5676-1696 

เนื้อที่   พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  ทั้งหมด  242  ตารางกิโลเมตร  จำนวน  151,250 ไร ่
ตำบลพุทธบาท  ประกอบด้วย 28  หมู่บ้านดังนี้ 

     หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยตูม 
      หมู่ที่  ๒  บ้านน้ำพุ 
       หมู่ที่  3  บ้านน้ำลัด 
         หมู่ที่  4  บ้านห้วยงาช้าง 
        หมู่ที่  5  บ้านหนองตาด 
  หมู่ที่  6  บ้านกกจั่น 
                                   หมู่ที่  7………   
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      หมู่ที่  7  บ้านซับสีทอง 
       หมู่ที่  8  บ้านผาทอง 
         หมู่ที่  9  บ้านคลองปอบ 
        หมู่ที่  10  บ้านโป่งตะแบก 
  หมู่ที่  ๑1 บ้านถ้ำเขาเครือ 
      หมู่ที่  1๒  บ้านโป่งเจ็ดหัว 
       หมู่ที่  13  บ้านลาดน้อย 
         หมู่ที่  14  บ้านโค้งผักชี 
        หมู่ที่  15  บ้านหนองเล้าไก ่
  หมู่ที่  16  บ้านวังมะปราง 
      หมู่ที่  17  บ้านห้วยตูมใต ้
       หมู่ที่  18  บ้านซับน้อย 
         หมู่ที่  19  บ้านมะค่างาม 
        หมู่ที่  20  บ้านกกจั่นเหนือ 
  หมู่ที่  2๑  บ้านซำเตย 
      หมู่ที่  ๒2  บ้านอ่างหิน 
       หมู่ที่  23  บ้านห้วยงาช้างบน 
         หมู่ที่  24  บ้านเนินไพร 
        หมู่ที่  25  บ้านเนินต้อง 
  หมู่ที่  26  บ้านคลองคล้า 
      หมู่ที่  ๒7  บ้านน้ำลัดใหม ่
        หมู่ที่  28  บ้านผาทองใต้ 

๒.๒ การเลือกตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งหมดเป็น 
๑ เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  28  เขต ดังนี้ 
 ๑.) เขตเลือกตั้งที่ ๑  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑   ได้แก่หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยตูม  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดห้วยตูม 
   ๒.) เขตเลือกตั้งที่ ๒  หน่วยเลือกตั้งที่ ๑   ได้แก่หมู่ที่  2  บ้านน้ำพุ  ตำบลพุทธบาท     
       อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดน้ำพุ 
  ๓.) เขตเลือกตั้งที่ ๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  3  บ้านน้ำลัด  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาประชาธิปไตยน้ำลัด 
   ๔.) เขตเลือกตั้งที่ ๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  4  บ้านห้วยตูม  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดห้วยงาช้าง 
   ๕.) เขตเลือกตั้งที่ ๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  5  บ้านหนองตาด  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดหนองตาด   
   ๖.) เขตเลือกตั้งที่ ๖ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  6  บ้านกกจั่น  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านกกจั่น 
   ๗.) เขตเลือกตั้งที่ ๗ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  7  บ้านซับสีทอง  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาวัดซับสีทอง   
   ๘.) เขตเลือกตั้งที่ ๘ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  8  บ้านผาทอง  ตำบลพุทธบาท     
      อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์      ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านผาทอง   
   ๙.) เขตเลือกตั้งที่ ๙ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑    ได้แก่หมู่ที่  9  บ้านคลองปอบ  ตำบลพุทธบาท     
         อำเภอชนแดน   จังหวัดเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองปอบ   
           10.) เขตเลือกตั้ง..... 
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   ๑๐.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑0  บ้านโป่งตะแบก  ตำบลพุทธบาท     
          อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  อาคารโรงเรียนบ้านโป่งตะแบก 
   ๑๑.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๑ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑1  บ้านถ้ำเขาเครือ  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดถ้ำเขาเครือ 
           ๑๒.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑2  บ้านโป่งเจ็ดหัว  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังศาลา 
    ๑๓.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๓ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑3  บ้านลาดน้อย  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    อาคารโรงเรียนบ้านลาดน้อย 
   ๑๔.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๔ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  ๑๕  บ้านพุทธบาทกลาง  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านโค้งผักชี 
        ๑๕.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๕ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑5  บ้านหนองเล้าไก่  ตำบลพุทธบาท     
         อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   อาคารโรงเรียนบ้านหนองเล้าไก่ 
   ๑๖.) เขตเลือกตั้งที่ ๑๖ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑6  บ้านวังมะปราง  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดวังมะปราง 
        ๑7.) เขตเลือกตั้งที่ ๑7 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑7  บ้านห้วยตูมใต ้ ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยตูมใต้   
    ๑8.) เขตเลือกตั้งที่ ๑8 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  ๑8  บ้านซับน้อย  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาอเนกประสงค์บ้านซับน้อย 
   ๑9.) เขตเลือกตั้งที่ ๑9 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  19  บ้านมะค่างาม  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาอเนกประสงค์บ้านมะค่างาม 
        20.) เขตเลือกตั้งที ่20 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  20  บ้านกกจั่น  ตำบลพุทธบาท     
         อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาวัดกกจั่น 
    21.) เขตเลือกตั้งที่ 21 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  21  บ้านซำเตย  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดซำเตย 
 22.) เขตเลือกตั้งที่ 22 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  22  บ้านอ่างหิน  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์     ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดอ่างหิน   
    23.) เขตเลือกตั้งที่ 23 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  23  บ้านห้วยงาช้างบน  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่    ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยงาช้างบน 
   24.) เขตเลือกตั้งที่ 24 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่หมู่ที่  24  บ้านเนินไพร  ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์  ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ที่ทำการ อบต.พุทธบาท 
        25.) เขตเลือกตั้งที่ 25 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  25  บ้านเนินต้อง  ตำบลพุทธบาท     
         อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาเนินต้อง 
    26.) เขตเลือกตั้งที่ 26 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  26  บ้านคลองคล้า ตำบลพุทธบาท     
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาวัดคลองคล้า 
 27.) เขตเลือกตั้งที่ 27 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ไดแ้ก่หมู่ที่  27  บ้านน้ำลัดใหม่  ตำบลพุทธบาท     
         อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่  ศาลาวัดสามัคคีธรรมบ้านน้ำลัด 
    28.) เขตเลือกตั้งที่ 28 หน่วยเลือกตั้งที่ ๑  ได้แก่หมู่ที่  28  บ้านผาทองใต้ ตำบลพุทธบาท   
        อำเภอชนแดน   จังหวดัเพชรบูรณ์    ที่เลือกตั้ง  ได้แก่   ศาลาเอนกประสงค์บ้านผาทองใต้ 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตตำบลพุทธบาทยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน  การช่วยเหลืองาน อบต. เสนอแนะในกิจกรรมของ อบต. 

         ในการดำเนิน............. 
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ในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาตำบลประชุมประชาคมแก้ไข

ปัญหาความยากจน ฯลฯ   
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  6  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕5)   

   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  9,795    คน 
  -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  9,795 คน 
  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕๕5) 

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  6,802  คน  จากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทั้งสิ้น  9,795  คน  คิดเป็นร้อยละ  69.44   
  -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 6,790 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  9,758  คน  คิดเป็นร้อยละ 69.58 

ปัจจุบันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช.  และปัจจุยังไม่มีการเลือกตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                            3. ประชากร.... 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที่ บ้าน ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บ้านห้วยตูม 172 226 231 457 
2 บ้านน้ำพุ      240 292 279 571 
3 บ้านน้ำลัด     208 270 288 558 
4 บ้านห้วยงาช้าง 274 156 151 307 
5 บ้านหนองตาด 326 427 411 838 
6 บ้านกกจั่น 200 247 268 515 
7 บ้านซับสีทอง 194 253 263 489 
8 บ้านผาทอง 174 219 203 422 
9 บ้านคลองปอบ 86 71 72 143 

10 บ้านโป่งตะแบก 125 196 214 410 
11 บ้านถ้ำเขาเครือ 161 243 217 460 
12 บ้านโป่งเจ็ดหัว 192 229 202 431 
13 บ้านลาดน้อย 311 423 431 854 
14 บ้านโค้งผักชี 194 197 201 398 
15 บ้านหนองเล้าไก่ 244 298 287 585 
16 บ้านวังมะปราง 113 178 181 359 
17 บ้านห้วยตูมใต้ 233 364 302 666 
18 บ้านซับน้อย 129 184 198 382 
19 บ้านมะค่างาม 233 398 362 760 
20 บ้านกกจั่นเหนือ 125 233 223 456 
21 บ้านซำเตย 127 178 167 345 
22 บ้านอ่างหิน 169 248 254 502 
23 บ้านห้วยงาช้างบน 253 446 425 871 
24 บ้านเนินไพร 156 220 207 427 
25 บ้านเนินต้อง 109 169 183 352 
26 บ้านคลองคล้า 98 140 134 274 
27 บ้านน้ำลัดใหม่ 126 230 222 452 
28 บ้านผาทองใต้   137 176 171 347 
 รวม 5,109 6,911 6,720 13,631 

 
 
 
 
 
 
          3.2 ช่วงอายุ.......... 
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๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
 หญิง ชาย หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 653 คน 505 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร 5,063 คน 5,529 คน อายุ 18-60 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 1,004 คน 877 คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,850 คน 1,680 คน ทั้งสิ้น 13,631 คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียนภาษไทย

และคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป ี ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ  
ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของตำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน   
  ก. โรงเรียนประถมศึกษา  8  แห่ง ดังนี้ 
   (1)  โรงเรียนบ้านห้วยตูม   หมู่ที ่  1 
   (2)  โรงเรียนบ้านน้ำลัด   หมู่ที ่  3 
   (3)  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง  หมู่ที ่  4 
   (4)  โรงเรียนบ้านหนองตาด  หมู่ที ่  5 
   (5)  โรงเรียนบ้านกกจั่น   หมู่ที ่  6 
   (6)  โรงเรียนบ้านซับสีทอง  หมู่ที ่  7 
   (7)  โรงเรียนบ้านผาทอง   หมู่ที ่  8 
   (8)  โรงเรียนบ้านลาดน้อย  หมู่ที ่  13 
  ข. โรงเรียนมัธยมขยายโอกาส  1  แห่ง ดังนี้ 
   (1)  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง  หมู่ที ่4 
  ค. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  ๑ แห่ง  
  ง. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง ดังนี้ 
   (1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยตูม หมู่ที ่  1 
   (2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำลัด  หมู่ที ่  3 
   (3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงาช้าง หมู่ที ่  4 
   (4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองตาด หมู่ที ่  5 
   (5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกจั่น  หมู่ที ่  6 
   (6)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับสีทอง หมู่ที ่  7 
   (7)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาทอง หมู่ที ่  8 
   (8)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่ที ่  12 
   (9)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดน้อย หมู่ที ่  13    
                                       4.2 แหล่งความ......... 
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4.2  แหล่งความรู้ของชุมชน 
1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน 
2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น 
3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ 
4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน 
5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์ 
6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ  ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน 

 4.3  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ประชาชนทั้งหมดของตำบลพุทธบาทนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด ใน

พ้ืนที่มีจำนวน  20 แห่ง ได้แก่ 
1.  วัดห้วยตูม   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยตูม 
2.  วัดน้ำพุ   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ  
3.  วัดน้ำลัด   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด 
4.  วัดห้วยงาช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง 
5.  วัดหนองตาด  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด 
6.  วัดซับสีทอง  ต้ังอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 
7.  วัดโป่งตะแบกวนาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก 
8.  วัดถ้ำเขาเครือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ 
9.  วัดโป่งเจ็ดหัว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว 
10. วัดลาดน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย 
11. วัดเขาหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
12. วัดวังมะปราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง 
13. วัดซับน้อยสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย 
14. วัดมะค่างาม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม 
15. วัดกกจั่น  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ 
16. วัดบ้านซำเตย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย 
17. วัดอ่างหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 22 บ้านอ่างหิน 
18. วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน 
19. วัดเนินต้อง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง 
20. วัดบ้านน้ำลัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัด  

      สำนักสงฆ์  8  แห่ง ได้แก่ 
   ๑. สำนักสงฆ์ซับสีทอง       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 
   ๒. สำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านผาทอง 
   3. สำนักสงฆ์เขาวัชราพร    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว 
   4. สำนักสงฆ์หนองดู่     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
   5. สำนักสงฆ์เขาสุนะโม     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
   6. สำนักสงฆ์เขาสวรรค์     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม 
   7. สำนักสงฆ์วัดใหม่ศรีสุธรรมมา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 22 บ้านอ่างหิน 
   8. สำนักสงฆ์คลองคล้า     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า    
                                          4.4 สาธารณสุข....... 
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 ๔.4 สาธารณสุข 
         องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทมี สาธารณสุข 3 แห่ง 

๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 2530 (น้ำลัด)  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 
 บ้านน้ำลัด 
๒.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยงาช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง 
3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า (ห้วยตูม) ตั้งอยู่ หมู่ที่  

   แพทย์ประจำตำบล คือ นายสมยศ  ยาแก้ว 
 หมอนวดแผนไทย คือ นายพงศกร ทรงชัยมงคลสวัสดิ์ 
 อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพุทธบาท (อสม.) 282 คน ประธานคือ สมควร  นวลน้อม 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 28 แห่ง ได้แก่ 

1.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยตูม หมู่ที่ 1 
2.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านน้ำพ ุหมู่ที่ 2 
3.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านน้ำลัด  หมู่ที่ 3 
4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยงาช้าง หมู่ที่ 4 
5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 
6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านกกจั่น หมู่ที่ 6 
7.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านซับสีทอง หมู่ที่ 7 
8.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านผาทอง หมู่ที่ 8 
9.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองปอบ หมู่ที่ 9 
10.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 
๑๑.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านถ้ำเขาเครือ หมู่ที่ ๑๑ 
๑๒.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโป่งเจ็ดหัว หมู่ที่ ๑๒ 
๑๓.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านลาดน้อย หมู่ที่ ๑๓ 
๑4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านโค้งผักชี หมู่ที่ ๑4 
๑5.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านหนองเล้าไก่ หมู่ที่ ๑5 
๑6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านวังมะปราง หมู่ที่ ๑6 
๑7.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยตูมใต้ หมู่ที่ ๑7 
๑8.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านซับน้อย หมู่ที่ ๑8 
๑9.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านมะค่างาม หมู่ที่ ๑9 
20.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านกกจั่นเหนือ หมู่ที่ 20 
21.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านซำเตย หมู่ที่ 21 
22.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านอ่างหิน หมู่ที่ 22 
23.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านห้วยงาช้างบน หมู่ที่ 23 
24.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเนินไพร หมู่ที่ 24 
25.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านเนินต้อง หมู่ที่ 25 
26.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านคลองคล้า หมู่ที่ 26 
27.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านน้ำลัดใหม่ หมู่ที่ 27 
28.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านผาทองใต้ หมู่ที่ 28 

 กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลพุทธบาท จำนวน 3 แห่ง  

          4.5 อาชญากรรม...... 
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๔.5 อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการสำรวจข้อมูล
พ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิต  

 4.5.1  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 หน่วยบริการประชาชน (จุดตรวจ)  จำนวน  2  แห่ง 
  1. จุดตรวจบ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 
  2. จุดตรวจบ้านห้วยงาช้างบน หมู่ที่ 23 

  ป้อมยามประจำหมู่บ้าน   จำนวน 28  แห่ง 
๔.๔ ยาเสพติด 

ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลพุทธบาท  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอชนแดนได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลพุทธบาทมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และ
ยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  
ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีตำบลตำบลบ้านเหลื่อม ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตตำบลตำบลบ้านเหลื่อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการสำรวจพบว่า
ประชาชนในเขตตำบลพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่ จำนวน  ๓๐๐  คน  ดื่มสุรา ๑๗๑  คน 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่าง

ทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนตำบลพุทธบาทมีหมู่บ้านในความ
รับผิดชอบ 28 หมู่บ้าน ซึ่งเยอะมากประกอบกับมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเช่นเดียวกับ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี   
และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  ตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ปัจจุบันหมู่บ้านในเขตตำบลพุทธบาทมีไฟฟ้า
ใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  4,844  หลังคาเรือน 
(2) จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 37 ครัวเรือน 

  (3)  ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน  4  จุดครอบคลุมถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
                 5.3 การประปา...... 
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๕.๓ การประปา 

หมู่บ้านในเขตตำบลพุทธบาท สามารถใช้น้ำประปาภายในหมู่บ้านได้แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  
เนื่องจากบางหมู่บ้านอยู่ห่างไกลและพ้ืนที่เป็นเนินเขาจึงทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำแต่องค์การบริหารส่วนตำบลได้
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นคือการให้ความช่วยเหลือโดยการบริการไปส่งน้ำตามที่หมู่บ้านได้ขอความช่วยเหลือมา และการ
แก้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือ การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ ฯลฯ เพ่ือ
องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและ
ความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   ปัจจุบัน
ประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    4,675 หลังคาเรือน 
(๒)  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ 140 ครัวเรือน 
(๓)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
(๔)  แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก 

       สระน้ำหนองใหญ่   (    /   )  (แหล่งน้ำผิวดิน) 
       แหล่งน้ำใต้ดิน    (   -    )   

๕.๔ โทรศัพท์ 
          (1)  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  30  เครื่อง ภายในพ้ืนที่ตำบล  แต่ส่วนใหญ่ชำรุดใช้การไม่ได้ 

(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล   จำนวน    62   หมายเลข 
(๕)  หอกระจายข่าวในพ้ืนที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ  ๑๐๐  ของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

พุทธบาท 
๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ในเขตตำบลพุทธบาทไม่มี 
๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
        การคมนาคม 

- ทางหลวงแผ่นดิน   จำนวน  1 สาย 
    (สายน้ำพุ – ชนแดน  ระยะทางประมาณ  15  กม.) 
  - ทางหลวงชนบท   จำนวน   15 สาย 
    1. สายบ้านซับสีทอง – ชนแดน    ระยะทางประมาณ     5  กม. 
    2. สายบ้านซับน้อย – บ้านหนองโก    ระยะทางประมาณ     6  กม. 
    3. สายบ้านหนองตาด  - บ้านลาดน้อย   ระยะทางประมาณ   13  กม. 
    4. สายบ้านน้ำลัด – บ้านถ้ำเขาเครือ    ระยะทางประมาณ    5   กม. 
    5. สายบ้านน้ำลัด – บ้านกกจั่น    ระยะทางประมาณ    9  กม. 
    6. สายบ้านห้วยงาช้าง – บา้นลาดน้อย     ระยะทางประมาณ    6   กม. 
     7. สายบ้านโค้งผักชี – บ้านลาดน้อย     ระยะทางประมาณ    5   กม. 
     8. สายบ้านผาทอง – บ้านท่าข้าม     ระยะทางประมาณ   16  กม. 
     9. สายบ้านห้วยตูม – คลองปอบ     ระยะทางประมาณ    5   กม. 
    10. สายบ้านหนองเล้าไก่ – บ้านคลองปอบ    ระยะทางประมาณ    4   กม. 
    11. สายบ้านหนองเล้าไก่ – บ้านเนินไพร   ระยะทางประมาณ    3   กม. 
    12. สายบ้านห้วยงาช้างบน – บ้านโป่งตะเบ้า   ระยะทางประมาณ    6   กม. 
    13. สายบ้านน้ำพุ – นาเฉลียง     ระยะทางประมาณ   16  กม. 
    14. สายบ้านซับสีทอง – บ้านผาทอง    ระยะทางประมาณ    7  กม. 
           15. สายบ้าน.......... 
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   15. สายบ้านซับน้อย – ผาทอง    ระยะทางประมาณ    5   กม.) 

 - ถนนภายในหมู่บ้าน (ถนนลูกรัง , คสล.) จำนวน     119   สาย 
 ๖. ระบบเศรษฐกิจ 

    6.๑ การเกษตร  
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง  มะขามหวาน และพืช
ต่างๆตำบลพุทธบาท โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่
ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลพุทธบาท แห่งนี้มีการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วน
ใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา  
    พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ   ได้แก่  ข้าวโพด มันสำปะหลัง  ข้าว  ถั่ว  มะขามหวาน  และมะม่วง 
                  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 

-  ร้านค้า  จำนวน  93 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมฯ  จำนวน  13 แห่ง    
  -  ปั้มน้ำมัน  จำนวน  32 แห่ง 
  -  ร้านเสริมสวย  จำนวน    7 แห่ง  
  -  โรงส ี   จำนวน    3 แห่ง 

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตตำบลพุทธบาทไม่มีการประมง)  

๖.๓ การปศุศัตว์ 
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  เลี้ยงวัว  สุกร    และกลุ่มเลี้ยงแพะ 
๖.๔ การบริการ 

  - ร้านเสริมสวย  จำนวน    7 แห่ง  
  - รีสอร์ท  จำนวน      3 แห่ง 

- ร้านอาหาร  จำนวน              3 แห่ง 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  -  ถ้ำผาทอง   หมู่ที่  8   
  -  น้ำตกแสนสมบูรณ์   
  -  ถ้ำเขาเครือ  หมู่ที่  11 

 -  อ่างเก็บน้ำหนองตาด หมู่ที่ 5 
 -  อ่างเก็บน้ำบ้านลาดน้อย  หมู่ที่ 13 
๖.๖ อุตสาหกรรม 

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   3   แห่ง 
          ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
สถานีบริการน้ำมัน 32     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  93 แห่ง 
ร้านเสริมสวย    7 แห่ง 
โรงฆ่าสัตว์    1 แห่ง 
          กลุ่มอาชีพ..... 
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กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  1  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
  ๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้าน
ใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยัง
ไม่สามารถแก้ไขได ้
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...............ห้วยตูม..................หมู่ที่.....๑......ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................ 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด..................๔๕7......................คน ชาย...........๒๒๖........คน หญงิ.............๒๓๑................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑7๒...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด........................๑,๘๑๒......................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม...... ..๑๑..ครัวเรือน 
.....๑๕๐.....ไร ่

..๓๐๐.....กก./ไร ่ ....๑๒,๐๐๐......บาท/ไร ่ ....๑๕,๐๐๐...บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ....๓๐...ครัวเรือน 
......๔๐๐...ไร ่

....7๕๐..กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐........บาท/ไร ่ .....๖,๐๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๒๐..ครัวเรือน 
......๑๕๐....ไร ่

..๓,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๒,๐๐๐......บาท/ไร ่ .....๖,๐๐๐.....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทัว่ถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๘๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทัว่ถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ......................๒๐..........................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...................น้ำพุ..................หมู่ที่.....๒.....ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด................๕๗๑................คน ชาย.........๒๙๒........คน หญิง...................๒๗๙..................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด...............๒๔๐...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด............................๖,7๐๐.................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม..... ...๑๓๐.ครัวเรือน 
....๒,๖๐๐..ไร ่

..๑,๐๐๐..กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๓๐..ครัวเรือน 
....๓๐๐.......ไร่ 

..๑,๕๐๐.กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถงึ ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอ ขุดสระเก็บน้ำ ขุดสระเก็บน้ำ 

 ขุดบ่อบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาล 

 ลอกคลอง ขุดลอกคลอง 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน.................น้ำลัด.................หมู่ที่....๓.......ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด......................................เพชรบรูณ์..................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด.................๕๕๘..............คน ชาย........๒๗๐..........คน หญิง.........๒๘๘..............................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.................๒๐๘....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด............................๑,๔๓๔...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๒๘...ครัวเรือน 
......๒๑๘.....ไร่ 

...๘๐๐.....กก./ไร ่ ........๒,๘๐๐.....บาท/ไร ่ .....๕,๖๐๐.....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......มะขาม..... .....๑๒..ครัวเรือน 
......๖๕........ไร่ 

....๔๐๐...กก./ไร ่ ........๒,๖๐๐...บาท/ไร ่ ...๒๐,๐๐๐....บาท/ไร ่

สวน.....มะม่วง..... ...๔...ครัวเรือน 
.....๒๘.........ไร่ 

...๘๐๐....กก./ไร ่ ......๒,๙๐๐.....บาท/ไร ่ ....๒๔,๐๐๐...บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๔๕...ครัวเรือน 
..๑,๐๐๐....ไร ่

....๑,๒๐๐..กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ...๙,๖๐๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......ไม้สัก.......... 
......ไม้ยูคา........... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๑๗ 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      ๑๕ 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๘๕ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร      ๑๓ 
 3.คลอง      ๑๙ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย      ๕ 
 4.สระ      ๑๔ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ........................๗๐................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนตอ้งการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำทางการเกษตร เจาะบ่อบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ๑๐ แห่ง 

ราคาผลผลิตตกต่ำ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน.............ห้วยงาช้าง.............หมู่ที่.....๔.....ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด...............๓๐7.............คน ชาย...........๑๕๖.........คน หญิง..................๑๕๑.....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด...................๒7๔................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด........................................................................ไร่  
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๖....ครัวเรือน 
....๑๕๐....ไร่ 

....๖๐๐...กก./ไร ่ ...๓,๐๐๐.........บาท/ไร ่ ...๓,๖๐๐......บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน.....มะขาม..... .....๕...ครัวเรือน 
.....๑๔๐.......ไร่ 

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

สวน......ยาง........ ......๘...ครัวเรือน 
..๑7๐..........ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด .....๑๕..ครัวเรือน 
....๒๐๐.........ไร่ 

.....๑,๐๐๐.กก./ไร ่ ......๔,๐๐๐....บาท/ไร ่ ......๕,๐๐๐..บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๒....ครัวเรือน 
......๔๐...ไร่ 

.....๓,๐๐๐...กก./ไร ่ ......๓,๕๐๐....บาท/ไร ่ .......๔,๕๐๐...บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.........ถั่วเขียว........ 
............................... 

....๑๕..ครัวเรือน 
...๑๕๐.......ไร ่

....๑๒๐...กก./ไร ่ ........๒,๐๐๐.....บาท/ไร ่ ......๓,๐๐๐...บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๘๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๑๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์รา้งขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ      ๑๐ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ........................๒๐........................ของท้ังหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งน้ำทางการเกษตร ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

ราคาผลผลิตตกต่ำ ต้องการให้ราคาผลผลติสูงคุม้ค่าการ
ลงทุน 

ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร 

ต้นทุนการผลิตสูง  โครงการกลุ่มผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรใน
ระดับตำบล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........หนองตาด................หมู่ที่......๕....ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด......................... ..เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด..........๘๓๘.................คน ชาย...........๔๒7.............คน หญิง...............๔๑๑....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด...............๓๒๖...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด...............................๔,๐๐๐.............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

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

 นอกเขตชลประทาน ...๔๕....ครัวเรือน 
....๒,๕๐๐...ไร่ 

...๙๐.....กก./ไร ่ .......๒,๕๐๐.....บาท/ไร ่ .....๔,๘7๕....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ....๖๐...ครัวเรือน 
...๑,๕๐๐......ไร่ 

..๑,๐๐๐...กก./ไร ่ ......๒,๖๕๐.......บาท/ไร ่ ....๖,๐๐๐.......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๓๘...ครัวเรือน 
....๑,๕๐๐....ไร ่

...๓,๕๐๐..กก./ไร ่ .....๒,๘๐๐......บาท/ไร ่ ....๓,๔7๑.....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร บ่อบาดาล ขุดบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..............กกจั่น.............หมู่ที่......๖........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์..................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด................๕๑๕.............คน ชาย..........๒๔๗.....คน หญิง.............๒๖๘.......................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..............๒๐๐...............ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด........................๕,๗๕๐....................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๑๓....ครัวเรือน 
......๑๕๐.......ไร่ 

...๑,๐๐๐..กก./ไร ่ ....๖,๐๐๐.........บาท/ไร ่ ...๙,๐๐๐......บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม........ ...๑๐....ครัวเรือน 
...๕๐๐..........ไร่ 

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

สวน....มะม่วง......... ....๕.....ครัวเรือน 
....๒๕๐........ไร ่

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

สวน...ยางพารา........ ....๑๔...ครัวเรือน 
....๕๐๐......ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..๕๐....ครัวเรือน 
....๒,๐๐๐.....ไร่ 

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

ไร่มันสำปะหลัง ...๑๐..ครัวเรือน 
......๕๐๐.....ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ 
ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๙๕ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..............ซับสทีอง.............หมู่ที่.......๗.......ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด............๔๘๙.....................คน ชาย.............๒๕๓......คน หญิง..............๒๓๖......................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.................๑๙๔...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด...........................๕,๕๐๐...............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๘..ครัวเรือน 
....๓๕๐........ไร่ 

.....๖๐....กก./ไร ่ .....๑,๕๐๐.....บาท/ไร ่ ....๓,๐๐๐.....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม...... .....๗...ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...๑,๐๐๐..กก./ไร ่ ........๕๐๐.....บาท/ไร ่ .......๕,๐๐๐.....บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๒๓..ครัวเรือน 
..๔๕๐....ไร่ 

.....๗๐....กก./ไร ่ ......๑,๒๐๐.....บาท/ไร ่ .....๕,๔๐๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๒...ครัวเรือน 
.......๒๐.......ไร่ 

...๒,๐๐๐...กก./ไร ่ .....๑,๕๐๐....บาท/ไร ่ ....๔,๐๐๐...บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที ่4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๓ 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      ๑ 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๕๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของท้ังหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
เส้นทางคมนาคมไมส่ะดวก ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 

แหล่งน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..........ผาทอง..............หมู่ที่......๘........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด.................๔๒๒.................คน ชาย.........๒๑๙...........คน หญิง...............๒๐๓.................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๑๗๔..................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด...................................๑,๖7๔..........................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ..๔๐...ครัวเรือน 
..๑,๒๐๐....ไร ่

....๖๐....กก./ไร ่ .....๓,๖๐๐...บาท/ไร ่ .....๔,๐๐๐....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ...๒...ครัวเรือน 
.....๑๐๐.......ไร่ 

..๑,๑๐๐..กก./ไร ่ ......๔,๐๐๐.....บาท/ไร ่ .....๔,๔๐๐.....บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ....๒๐.....ครัวเรือน 
...๖๐๐........ไร่ 

......๖๐...กก./ไร ่ ......๔,๐๐๐.......บาท/ไร ่ ....๔,๘๐๐.....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งนำ้ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๑๐ 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      ๕ 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      ๖๐ 
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ........................๖๐........................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๖๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ      ๖๐ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      



-37- 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอในการทำเกษตร บ่อบาดาล ขุดเจาะบ่อบาดาล 

ขาดเครื่องกรองน้ำใช้ เครื่องกรองน้ำ ขอเครื่องกรองนำ้ 

สระน้ำตื้นเขิน ขุดลอกสระน้ำ ขุดลอกสระน้ำ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..........คลองปอบ.............หมู่ที่.....๙.........ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด..............๑๔๓.....................คน ชาย..........71.............คน หญิง.................72...................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด...................๘๖....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด................................๓,๒๕๐............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๓๐..ครัวเรือน 
..๑,๐๐๐.....ไร่ 

..๑,๕๐๐..กก./ไร ่ ......๕,๐๐๐....บาท/ไร ่ ....๑๐,๐๐๐..บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ....๑๑..ครัวเรือน 
.....๒๐๐......ไร่ 

...๔,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๒,๕๐๐.....บาท/ไร ่ ....๘,๐๐๐...บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๑๐๐ 
4.2 บอ่น้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๑๐๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำทางการเกษตร บ่อบาดาลทางการเกษตร ขุดบ่อบาดาล 

  สร้างฝายละลอน้ำ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน........โป่งตะแบก..........หมู่ที่......๑๐........ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด..................๔๑๐..................คน ชาย..........๑๙๖........คน หญิง..............๒๑๔....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๒๕.....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด..........................๑,๕๔๕..................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน.....มะขาม..... ....๒๐..ครัวเรือน 
....๑๔๐.......ไร่ 

...๕๐๐...กก./ไร ่ ......๒,๕๐๐.......บาท/ไร ่ .....๔,๖๐๐....บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๕๘...ครัวเรือน 
....๑,๕๐๐...ไร่ 

...๑,๑๐๐...กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ .....๘,๖๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๖๕ 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      ๑๕ 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๔๕ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ......................๖๕....................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำทางการเกษตร บ่อบาดาล แหล่งน้ำทางการเกษตร 

บ่อบาดาล ๖ แห่ง 
ราคาผลผลิตตกต่ำ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........ถ้ำเขาเครือ...........หมู่ที่....๑๑.......ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด..................๔๖๐...................คน ชาย.........๒๔๓..............คน หญิง..................217..........คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๖๑....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด..........................๔,๕๐๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๒7..ครัวเรือน 
......๒7๐....ไร ่

......7๐.....กก./ไร ่ .........๑,๕๐๐....บาท/ไร ่ ......๔,๒๐๐.....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......ยาง....... .....๕๓..ครัวเรือน 
....๑,๕๐๐..ไร ่

....๒๐๐..กก./ไร ่ ........๒,๘๐๐.....บาท/ไร ่ ......7,๒๐๐..บาท/ไร ่

สวน...มะมว่ง........ ...๕.....ครัวเรือน 
...๘๐.......ไร่ 

....๑๐๐....กก./ไร ่ ....๑,๔๐๐.......บาท/ไร ่ .....๒,๐๐๐....บาท/ไร ่

สวน....หน่อไม้ฝรั่ง..... ....๓....ครัวเรือน 
.......๕.........ไร่ 

...๑๐.....กก./ไร ่ .....๖๐๐.......บาท/ไร ่ ........๑,๐๐๐...บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..๕๐...ครัวเรือน 
...๑,๐๐๐...ไร ่

...7๕๐....กก./ไร ่ ....๓,๐๐๐......บาท/ไร ่ ....๔,๕๐๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ....๓...ครัวเรือน 
......๔๐.....ไร่ 

...๓,๐๐๐..กก./ไร ่ ....๒,๐๐๐.......บาท/ไร ่ ....๔,๘๐๐....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ...............๒7..................ของท้ังหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตร ต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน........โป่งเจ็ดหวั.............หมู่ที่.......๑๒.......ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด..................๔๓๑................คน ชาย..........๒๒๙..........คน หญิง............๒๐๒......................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๙๒...................ครัวเรือน พื้นที่ท้ังหมด........................๓,๐๐๐.......................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๒๐..ครัวเรือน 
......๔๐๐.....ไร่ 

..๘๐๐......กก./ไร ่ .......๔,๐๐๐......บาท/ไร ่ ....๖,๒๐๐.......บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน.....มะขาม....... ...๖....ครัวเรือน 
....๒๐๐......ไร ่

.....๕๐๐...กก./ไร ่ ....๕,๐๐๐.......บาท/ไร ่ .....๒๐,๐๐๐.....บาท/ไร ่

สวน......ยาง........ ...๔..ครัวเรือน 
......๗๐.....ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๗๐...ครัวเรือน 
..๑,๕๐๐....ไร ่

..๑,๕๐๐..กก./ไร ่ ......๖,๐๐๐......บาท/ไร ่ ....๑๐,๐๐๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ..๑๐....ครัวเรือน 
....๕๐๐......ไร ่

...๕,๐๐๐....กก./ไร ่ ...๓,๐๐๐.........บาท/ไร ่ ....๗,๐๐๐.......บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๔๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพยีงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ...................๔๐.......................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๓๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ      ๒๐ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร แหล่งน้ำ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทกุท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน.........ลาดน้อย...........หมู่ที่.....๑๓......ตำบล..............พุทธบาท.................อบต............พุทธบาท............ 
อำเภอ..............................ชนแดน..............................จังหวดั............................เพชรบูรณ์............................................ 
จำนวนประชากรทั้งหมด......................๘๕๔................คน ชาย..............๔๒๓.......คน หญิง...........๔๓๑.................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๓๑๑...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด..............................๕,๕๐๐............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขชลประทาน ......๑๐..ครัวเรือน 
........๔๐.......ไร่ 

....7,๐๐๐...กก./ไร ่ ............4,000....บาท/ไร ่ ..........7,000.บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย .....3....ครัวเรือน 
.......80.......ไร่ 

....3,000..กก./ไร ่ ......7,000.......บาท/ไร ่ ......4,500......บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด ...180..ครัวเรือน 
....7,200....ไร ่

...1,000..กก./ไร ่ ......4,500......บาท/ไร ่ ......9,000....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...20...ครัวเรือน 
....200........ไร ่

...3,000..กก./ไร ่ .......3,000......บาท/ไร ่ ......4,800....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.......................30....................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้าที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

น้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ บ่อน้ำ  สระน้ำ ใช้ในการเกษตร สระน้ำ บ่อบาดาล 

ต้นทุนทางการผลติสูง 
หาต้นทุนทางการผลิตที่เกษตร
ช่วยเหลือได ้

หาต้นทุนทางการผลิตให ้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........โค้งผักชี...........หมู่ที่.....๑๔...........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด..............๓๙๘.................คน ชาย..........๑๙๗..........คน หญิง...............๒๐๑......................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๑๙๔....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.........................๒,๕๐๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ..๑๘๓..ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม..... ....๕๔..ครัวเรือน 
....๖๕๐.......ไร่ 

....๗๕๐...กก./ไร ่ ...๓,๕๐๐..........บาท/ไร ่ ....๖,๐๐๐......บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..๕๔.....ครัวเรือน 
...๑,๘๐๐.....ไร ่

...๖๘๐....กก./ไร ่ ......๔๒๐.......บาท/ไร ่ .....๓,๐๖๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ..๒๖....ครัวเรือน 
....๖๕๐........ไร ่

..๒,๐๐๐....กก./ไร ่ ......๒,๐๐๐......บาท/ไร ่ ...๓,๐๐๐......บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อ่ืนๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      ๔๐ 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๘๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๖๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................๔๐...............ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนน้ำ บ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..........หนองเล้าไก่............หมู่ที่.....๑๕......ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด...............๕๘๕................คน ชาย...........๒๙๘......คน หญิง..................๒๘๗...................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..............๒๔๔.....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด............................๕,๐๐๐..............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมกีารทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๔๐....ครัวเรือน 
....๔๐๐........ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน.......มะขาม........ ...๔.....ครัวเรือน 
......๓๐๐........ไร่ 

....๓๐๐...กก./ไร ่ ......๑,๐๐๐.......บาท/ไร ่ ......๖,๐๐๐......บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..๕๒...ครัวเรือน 
...๕๐๐......ไร ่

...๙๐๐...กก./ไร ่ .....๓,๓๐๐.....บาท/ไร ่ ......๘,๕๐๐....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๖๐..ครัวเรือน 
.....๘๐๐....ไร ่

...๓,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๒,๕๐๐....บาท/ไร ่ .....๔,๕๐๐.....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนแหล่งน้ำ บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรและบรโิภค 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..........วังมะปราง..............หมู่ที่....๑๖...ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด...........๓๕๙................คน ชาย.........๑๗๘.........คน หญิง................๑๘๑...........................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๑๓.....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.........................๒,๘๐๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๑๐๐..ครัวเรือน 
....๑,๐๐๐.....ไร่ 

..๖๐๐.....กก./ไร ่ .......๒,๘๐๐.....บาท/ไร ่ ....๔,๐๐๐......บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๑๐๔..ครัวเรือน 
...๑,๘๐๐...ไร ่

...๘๐๐...กก./ไร ่ .......๒,๘๐๐....บาท/ไร ่ ....๔,๐๐.........บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
...........ยาสูบ........... 
............................... 

...๓๐...ครัวเรือน 
.....๑๐๐.....ไร ่

.....๔๐๐...กก./ไร ่ .....๑๐,๐๐๐..บาท/ไร ่ ......๒๐,๐๐๐..บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร      ๒๐ 
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ      ๔๐ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.................๘๐...............ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร ขุดลอกสระสาธารณะเนื้อที่ ๑๐ ไร ขุดลอกสระ ๑๐ ไร 

น้ำจากบ่อบาดาลของหมู่บ้านเป็นน้ำสนิมเหล็ก จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ขุดสระสาธารณะของหมู่บ้านเพิ่ม 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........หว้ยตูมใต.้.......หมู่ที่......๑๗........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์..................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด.............๖๖๖................คน ชาย........๓๖๔...........คน หญิง............๓๐๒...........................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๒๓๓.............ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.......................๒,๐๐๐...........................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน....มะขาม..... ..๒๐...ครัวเรือน 
......๕๐๐.....ไร่ 

...๔๐๐....กก./ไร ่ ......๒,๖๐๐.....บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ....๓๘..ครัวเรือน 
...๕๐๐.........ไร ่

..๑,๒๐๐...กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ....๙,๐๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ....๓๒...ครัวเรือน 
.....๓๐๐.......ไร ่

..๑,๐๐๐...กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ....๑,๒๐๐.......บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
......ยางพารา......... 
............................... 

...๓....ครัวเรือน 
.....๒๐๐.......ไร ่

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

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

ราคาผลผลิตตกต่ำ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน................ซับนอ้ย.................หมู่ที่....๑๘...ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท........................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด...............๓๘๒.....................คน ชาย............๑๘๔...........คน หญิง............๑๙๘..............คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.................๑๒๙...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.............................๒,๕๐๐.............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๑๒๙.ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...๘๐๐..กก./ไร ่ ....๒,๕๐๐.......บาท/ไร ่ ......๘,๐๐๐....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๑๒๙.ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...๑,๐๐๐..กก./ไร ่ ...๓,๐๐๐.......บาท/ไร ่ ....๕,๐๐๐.....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนแหล่งน้ำทางการเกษตร บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........มะค่างาม................หมู่ที่.......19...ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด.................760..................คน ชาย..........398..........คน หญิง..............362....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................233.....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.............................๕,๐๐๐..............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....20.ครัวเรือน 
...200.......ไร ่

....500...กก./ไร ่ .......2,000......บาท/ไร ่ ........4,000.....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน....มะขามหวาน.... ...50..ครัวเรือน 
....700.....ไร ่

...200..กก./ไร ่ .......2,000......บาท/ไร ่ ......3,000....บาท/ไร ่

สวน...ยางพารา....... ...10..ครัวเรือน 
....100.......ไร ่

....300...กก./ไร ่ ....10,000....บาท/ไร ่ ...11,100...บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..100..ครัวเรือน 
...1,000....ไร่ 

...700..กก./ไร ่ ......5,000.....บาท/ไร ่ ....8,000......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...15...ครัวเรือน 
.....500......ไร่ 

...2,500..กก./ไร ่ ......1,000.....บาท/ไร ่ ......3,700....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ 
ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      10 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      70 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      10 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้าที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ      90 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ....................50......................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนน้ำ,น้ำไม่พอในฤดูแล้ง จัดทำ,ขยาย,ขดุลอกแหล่งน้ำ ขุดลอกสระน้ำท่ีมีอยูเ่ดิม 

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
เจาะบ่อน้ำลึก(บาดาล) 

ขาดแคลนน้ำดื่ม จัดทำที่เก็บน้ำดืม่ ถังบรรจุน้ำดืม่เพื่อกักเก็บน้ำ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน............กกจั่นเหนือ..........หมู่ที่......๒๐.....ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด...............๔๕๖..................คน ชาย.........๒๓๓.........คน หญิง.............๒๒๓.....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๒๕..................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด......................๒,๒๖๔......................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๑๑..ครัวเรือน 
.....๑๕๐......ไร่ 

....๘๐๐..กก./ไร ่ .......๓,๐๐๐......บาท/ไร ่ ......๖,๘๐๐...บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๔๐....ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...๙๐๐..กก./ไร ่ .....๓,๕๐๐....บาท/ไร ่ ...๘,๑๐๐.....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง .๔๐......ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

.๕,๐๐๐..กก./ไร ่ .....๒,๕๐๐......บาท/ไร ่ ......๙,๐๐๐....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
.......ปลูกผัก............. 
............................... 

...๔...ครัวเรือน 
......๒๕......ไร ่

...๑,๐๐๐...กก./ไร ่ ......๒,๐๐๐....บาท/ไร ่ ....๕,๐๐๐...บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ 
ไม่ม ี ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

 
 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      



-73- 
4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

 
ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาล 

ขุดสระน้ำ 
ขุดสระน้ำ,เจาะบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน.........ซำเตย...........หมู่ที่.....๒๑......ตำบล..............พุทธบาท.................อบต............พุทธบาท............ 
อำเภอ..............................ชนแดน..............................จังหวดั............................เพชรบูรณ์............................................ 
จำนวนประชากรทั้งหมด......................345................คน ชาย..............178.......คน หญิง...........167.................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................127...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด...........................๒,๕๐๐...............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขชลประทาน ............ครัวเรือน 
....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน......มะขาม....... ....67..ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...120.....กก./ไร ่ ......600...........บาท/ไร ่ ......6,000....บาท/ไร ่

สวน....ยางพารา..... ......2....ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ...........ครัวเรือน 
......................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด .....80..ครัวเรือน 
.....................ไร ่

...675......กก./ไร ่ ......4,800......บาท/ไร ่ ......5,400....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...40...ครัวเรือน 
....................ไร ่

...3,000..กก./ไร ่ .......2,000......บาท/ไร ่ ......4,500....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

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

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.......................30....................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้าที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

ขาดแหล่งน้ำ แหล่งน้ำ บ่อบาดาลเพื่อทำการเกษตร 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน.............อ่างหิน.................หมู่ที่.......๒๒...ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด.................๕๐๒..................คน ชาย..........๒๔๘.......คน หญิง..................๒๕๔.................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.............๑๖๙.......................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.........................๓,๐๐๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๒๐...ครัวเรือน 
...๓๐๐.........ไร่ 

........๗๕....กก./ไร ่ .....๓,๕๐๐...บาท/ไร ่ .....๔,๕๐๐..บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน.....มะขาม....... ..๒๕.ครัวเรือน 
....๓๕๐....ไร่ 

...๓๐๐..กก./ไร ่ ......๕,๐๐๐....บาท/ไร ่ .....๑๒,๐๐๐..บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด .๘๐....ครัวเรือน 
...๒,๑๐๐....ไร่ 

...๑,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๔,๐๐๐....บาท/ไร ่ .....๕,๕๐๐..บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ....๖.....ครัวเรือน 
.....๑๘๐.....ไร ่

...๓,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๓,๘๐๐......บาท/ไร ่ .....๔,๕๐๐..บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
........ยางพารา...... 
............................... 

....๖..ครัวเรือน 
.......๗๐.........ไร่ 

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

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      ๗๐ 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๗๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ      ๓๐ 
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๕๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย      ๑๐ 
 4.สระ      ๒ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำทางการเกษตรไม่เพียงพอ สร้างฝายกักเก็บน้ำเพิม่ สร้างฝายกกักเก็บน้ำ 

น้ำประปาหมู่บ้านไม่ทั่วถึง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพิ่ม ขุดเจาะบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........หว้ยงาช้างบน................หมู่ที่...๒๓....ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท.......................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด.................๘7๑.................คน ชาย...........๔๔๖..........คน หญิง...............๔๒๕.................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๒๕๓..................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.........................๒,๒๐๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉล่ีย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ....๖...ครัวเรือน 

.......๕๐.....ไร ่
...7๐๐...กก./ไร ่ ......๓,๕๐๐.......บาท/ไร ่ .....7,๕๐๐....บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน......มะขาม... ...๓๐.ครัวเรือน 
......๕๐๐......ไร ่

..๒,๐๐๐..กก./ไร ่ .....๑,๐๐๐......บาท/ไร ่ ....๑๒,๐๐๐....บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร ่

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

 ไร่ข้าวโพด ....๔๘..ครัวเรือน 
....๑,๒๐๐....ไร ่

...๑,๐๐๐...กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐......บาท/ไร ่ ...๕,๐๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง .....๒๑..ครัวเรือน 
.....7๐๐......ไร่ 

.๑,๒๐๐....กก./ไร ่ .....๒,๐๐๐.......บาท/ไร ่ ...7,๐๐๐.....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ........................๒๕........................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดแคลนแหล่งน้ำในการเกษตร แหล่งน้ำในการเกษตร ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

  ขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...............เนินไพร............หมู่ที่......๒๔........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด..............๔๒๗..................คน ชาย..........๒๒๐..........คน หญิง................๒๐๗..................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด................๑๕๖....................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.......................๑,๒๕๐....................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.2) ทำสวน สวน..........มะขาม...... ...๓.....ครัวเรือน 
.........๖๐...ไร ่

.....๕๐๐...กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐....บาท/ไร ่ ......๕,๐๐๐...บาท/ไร ่

สวน.......ผัก....... ....๓...ครัวเรือน 
.......๕.......ไร่ 

.....๑๐.....กก./ไร ่ ......๑,๐๐๐....บาท/ไร ่ ....๑,๕๐๐.....บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ....๑๐...ครัวเรือน 
........๑๕๐.....ไร่ 

.....๗๐.กก./ไร ่ .....๕,๐๐๐......บาท/ไร ่ ...๕,๘๐๐.....บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ...๑๕..ครัวเรือน 
...๑๕๐.....ไร่ 

.๔,๐๐๐..กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐.....บาท/ไร ่ .....๔,๓๐๐....บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ...................๘๐........................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง      ๘๐ 
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ      ๘๐ 
 3.ฝ่าย      ๖๐ 
 4.สระ      ๕๐ 
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร ขุดลอกคลอง ขุดลอกคลอง 

ประปาไม่พอใช้ทุกครัวเรือน ขยายเขตประปา ขยายเขตประปา 

 ขุดบ่อน้ำตื้น ขุดบ่อน้ำตื้น 

 ขุดบ่อน้ำลึก ขุดบ่อน้ำลึก 

 ขุดบ่อบาดาล ขุดบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..............เนินตอ้ง...............หมู่ที่...25.....ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด...................352...................คน ชาย..........169........คน หญิง............183...................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.................109...................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด.........................7,000...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน .....3....ครัวเรือน 
......30........ไร่ 

...800.....กก./ไร ่ .........3,000........บาท/ไร ่ ......6,000......บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน.....มะขามหวาน. ...25..ครัวเรือน 
....292......ไร ่

....1,000.กก./ไร ่ ......4,000......บาท/ไร ่ .....8,000....บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร ่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...56...ครัวเรือน 
.....2,500....ไร่ 

...๑,๒๐๐..กก./ไร ่ .......๓,๕๐๐...บาท/ไร ่ ....7,๒๐๐.......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง .....๔...ครัวเรือน 
.....๒๕๐......ไร่ 

...๓,๐๐๐..กก./ไร ่ .......๒,๕๐๐.....บาท/ไร ่ .....๔,๕๐๐.......บาท/ไร ่

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ      15 
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ      15 
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      15 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.....................๔๐...................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
แหล่งน้ำไม่พอเพยีง ขุดลอกคลอง ขุดบ่อบาดาล สระนำ้ บ่อบาดาล, สระนำ้, ฝายชลอน้ำ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน..........คลองคล้า...........หมู่ที่.....๒๖.....ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด.............274..................คน ชาย..........๑๔๐...........คน หญิง.............๑๓๔.......................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด.................๙๘......................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด......................8,57๐...................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ....๒๐..ครัวเรือน 
....๔๕๘........ไร ่

...๘๐........กก./ไร ่ .....๔,๐๐๐๐......บาท/ไร ่ ......๖,๕๐๐.....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน....ยางพารา..... ...๑๓..ครัวเรือน 
....๒๐๐.......ไร่ 

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

สวน...มะขามหวาน.. ....๓๕..ครัวเรือน 
....๒,๐๐๐....ไร ่

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ...๓๐..ครัวเรือน 
...๓,๐๐๐.....ไร ่

....๑,๐๕๐.กก./ไร ่ ...๕,๐๐๐...........บาท/ไร ่ .....๕,๖๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง .....๘....ครัวเรือน 
.....๑๕๐.......ไร ่

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที ่4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง 

ไม่ทั่วถึง ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
ขาดน้ำเพื่อทำการเกษตร บ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร บ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

ต้นทุนในการผลิตสูง อยากให้มีการประกันราคาผลผลิต
ทางการเกษตร 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน...........น้ำลัดใหม่...............หมู่ที่......๒7..ตำบล.......พุทธบาท.....อบต......พุทธบาท............................... 
อำเภอ..........................ชนแดน............................จังหวัด...........................เพชรบูรณ์................................................... 
จำนวนประชากรทั้งหมด................๔๕๒.............คน ชาย.........๒๓๐............คน หญิง.............๒๒๒.........................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด...............๑๒๖......................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด................................๑,๕๔๙............................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๓๙....ครัวเรือน 
.......๒๐๐.....ไร ่

.......7๐..กก./ไร ่ ......๑,๕๐๐......บาท/ไร ่ ......๔,๒๐๐....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ..๔๒...ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

...7๐......กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐....บาท/ไร ่ ....๔,๕๐๐.......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ................................................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่พอในการทำเกษตร ช่วงฤดูแล้ง ขุดลอกคลอง ขุดลอกคลอง ๒ เส้น 

 ขุดบ่อบาดาล ขุดบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 27 บ่อ 

 ทำผนังกันตลิ่งคลองพัง  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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แบบสำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลลงในช่องว่าง 
หมู่บ้าน/ชุมชน......ผาทองใต้..................หมู่ที่......๒๘........ตำบล........พุทธบาท....อบต........พุทธบาท............................ 
อำเภอ......................ชนแดน....................................จังหวัด.........................เพชรบูรณ์.................................................. 
จำนวนประชากรทั้งหมด.............๓๔๗...................คน ชาย...........๑๗๖...........คน หญิง...............๑๗๑....................คน 
ครัวเรือนทั้งหมด..................๑๓๗.................ครัวเรือน พ้ืนที่ทั้งหมด...............................๒,๕๐๐................................ไร่ 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลด้านการเกษตร                                                                                                                                        
คำชี้แจง กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ใน  หากมีการทำการเกษตรประเภทนั้นๆ และกรอกข้อมูลในตาราง 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ต้นทุนการผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน ............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

 นอกเขตชลประทาน ...๑๖.....ครัวเรือน 
...๓๒๙....ไร ่

...๖๐๐...กก./ไร ่ .....๓,๐๐๐.....บาท/ไร ่ ....๔,๒๐๐....บาท/ไร ่

2.2) ทำสวน สวน.....มะขาม....... ....๑...ครัวเรือน 
........๗.............ไร่ 

......๖๐..กก./ไร ่ ......๒,๐๐๐.....บาท/ไร ่ ...๓,๐๐๐...บาท/ไร ่

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

สวน......................... ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

2.3) ทำไร่  ไร่อ้อย ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

 ไร่ข้าวโพด ....๑๐...ครัวเรือน 
....๒๖๓....ไร่ 

...๗,๐๐๐..กก./ไร ่ ......๕,๐๐๐...บาท/ไร ่ ....๘,๐๐๐......บาท/ไร ่

ไร่มันสำปะหลัง ............ครัวเรือน 
.....................ไร่ 

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

อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 
............................... 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
................................ 

............ครัวเรือน 

.....................ไร่ 
................กก./ไร ่ ..........................บาท/ไร ่ ........................บาท/ไร ่
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
คำชี้แจง กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
คำช้ีแจง กรุณากรอกข้อมลูรายละเอียดแหล่งน้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน/ชุมชนในปีท่ีผ่านมา 

แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)      ๑๐๐ 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาต ิ       
4.6 อ่ืนๆ ระบ ุ
4.6.1).......................................... 
4.6.2).......................................... 
4.6.3).......................................... 

      

4.7 สรุป ครัวเรือนในหมู่บา้นนี้มนี้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่ 
 เพียงพอ                                 ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ........................๕๐.....................ของทั้งหมู่บ้าน          

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความพอเพียงของปริมารน้ำที่ใช้ ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ำฝน    

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ
ความสำคัญ 

ความพอเพียงของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

พอเพียง ไม่พอเพียง ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ 

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร       
 3.คลอง       
 4.หนองน้ำ/บึง       
 5.น้ำตก       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 

      

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษยส์ร้างขึ้น 
 1.แก้มลิง       
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝ่าย       
 4.สระ       
 5.คลองชลประทาน       
 6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)........................ 
6.2)........................ 
6.3)....................... 
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ส่วนที่ 5 : ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานที่หมู่บ้าน/ชุมชน
เสนอ 
คำชี้แจง กรณุากรอกข้อมลู ปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนด้านการทำการเกษตร และเสนอแนะโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บ้านชุมชน 
        ต้องการได้รับการสนับสนุน ทั้งนี้ โดยเรียงลำดับตามความสำคญั 
 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมู่บ้าน/ชมุชน 
ประสบละมีผลกระทบต่อการทำการเกษตร 

ความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานที่ประชาชนต้องการได้รับ 
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
น้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร เจาะบ่อบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

*****ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล***** 
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนทั้งหมดของตำบลพุทธบาทนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา  
วัด ในพ้ืนที่มีจำนวน  20 แห่ง ได้แก่ 
1.  วัดห้วยตูม   ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยตูม 
2.  วัดน้ำพุ   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ  
3.  วัดน้ำลัด   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำลัด 
4.  วัดห้วยงาช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยงาช้าง 
5.  วัดหนองตาด  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาด 
6.  วัดซับสีทอง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 
7.  วัดโป่งตะแบกวนาราม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 บ้านโป่งตะแบก 
8.  วัดถ้ำเขาเครือ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำเขาเครือ 
9.  วัดโป่งเจ็ดหัว  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว 
10. วัดลาดน้อย  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 บ้านลาดน้อย 
11. วัดเขาหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
12. วัดวังมะปราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16 บ้านวังมะปราง 
13. วัดซับน้อยสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 18 บ้านซับน้อย 
14. วัดมะค่างาม  ตั้งอยู่ หมู่ที ่19 บ้านมะค่างาม 
15. วัดกกจั่น  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านกกจั่นเหนือ 
16. วัดบ้านซำเตย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 21 บ้านซำเตย 
17. วัดอ่างหิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 22 บ้านอ่างหิน 
18. วัดสวนสันติธรรม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 23 บ้านห้วยงาช้างบน 
19. วัดเนินต้อง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 25 บ้านเนินต้อง 
20. วัดบ้านน้ำลัด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 27 บ้านน้ำลัด  

      สำนักสงฆ์  8  แห่ง ได้แก่ 
   ๑. สำนักสงฆ์ซับสีทอง       ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านซับสีทอง 
   ๒. สำนักสงฆ์ถ้ำผาทอง      ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านผาทอง 
   3. สำนักสงฆ์เขาวัชราพร    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12 บ้านโป่งเจ็ดหัว 
   4. สำนักสงฆ์หนองดู่     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
   5. สำนักสงฆ์เขาสุนะโม     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองเล้าไก่ 
   6. สำนักสงฆ์เขาสวรรค์     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 19 บ้านมะค่างาม 
   7. สำนักสงฆ์วัดใหม่ศรีสุธรรมมา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 22 บ้านอ่างหิน 
   8. สำนักสงฆ์คลองคล้า     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 26 บ้านคลองคล้า 

  ๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์              ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

          - ประเพณีงานบุญมหาชาติ 
          - ประเพณบีุญเบิกบ้าน 
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๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตตำบลพุทธบาทได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทำบายศร ี วิธีถนอมอาหารโดยธรรมชาติ และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษากลาง    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในเขตตำบลพุทธบาทได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง 
ได้แก่  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่      
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน และน้ำในคลองที่ไหลผ่าน 
๙.๒ ป่าไม้  ในเขตตำบลพุทธบาทมีป่าไม้ชุมชน 3 แห่ง ได้แก่ป่าชุมชนบ้านลาดน้อย ป่าชุมชนบ้านโป่งตะแบก 

ป่าชุมชนบ้านซำเตย 
๙.๓ ภูเขา  ในเขตตำบลพุทธบาทมีภูเขาชื่อเขารัง 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของตำบลพุทธบาทส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถานประกอบการ  
ตามลำดับ  และมีพ้ืนที่จำนวนมากเป็นที่ สปก.เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรน้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของ
ประชาชน   การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน  เช่น  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของตำบลให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   
๑๐. อื่นๆ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

- ดิน ,หิน, ป่าไม้,แร่ธาตุ 
  - แหล่งแร่เหล็ก  หมู่ที ่8  บ้านผาทอง   
  - แหล่งแร่แกรนิต  หมู่ที ่12  บ้านโป่งเจ็ดหัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐๐- 

 
ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลัง
อยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตรช์าติต่อท่ีประชุมคณะกรรมกรรจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างก รอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
 
 
 
 
 

 

ยทุธศาสตรอ์งคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 



-๑๐๑- 

 
๑. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ มี
อำนาจหน้าท่ีในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒  คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และ
กรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ตาม
แนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจาก
หลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูป
แห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้นำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้
ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 
นอกจากน้ีหน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติ
การระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ ซึง่คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสาคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลายมิติ
ทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสาคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี 
และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้อง
บริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ
เศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอื่นๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคม
ในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้
เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศ
ไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้าน
หนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่ง
ล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 



-๑๐๒- 

 
นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

โลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล  ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพิ่มขึ้น แต่
ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำ
ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากข้ึน ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ
เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเช่ือมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสาคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโร
โซนท่ีทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผล
พวงต่อเนื่องจากการดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงิน
เฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ  นอกจากนั้นการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของ
โลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจ
โลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ 
จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธ์ิผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านท่ีสำคัญจากการปรับดุลอำนาจของสหรัฐฯ เพื่อ
พยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพื่อคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพิ่มมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผล
ทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความ
ขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบาย
ของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเง่ือนไขสาคัญสำหรับอนาคตของ
โลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิด
ธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศ
ไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนสาคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่
มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสาคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดา
เนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบรโิภคที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความ
เจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อ



-๑๐๓- 

 
สิ่งแวดล้อม ภายใต้เง่ือนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันทำ
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และ
ได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในป ี๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
ใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว 
และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ 
ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อย
ละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดี
ขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูป
ของทวิภาคีและพหุภาคีเพื่อเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมืองของประเทศก็มี
ความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มี
ความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากน้ัน ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การ
ดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงินการ
คลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสาร
องระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น 
มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วย
สร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
สำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานท้ังในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้ง
ระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่า ต้องอาศัยการเพิ่มปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมี
สัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวน
ตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามา
ใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหาร
จัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ำ ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปช่ันมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยัง
ขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพ
สิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้า
ทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง
ในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต



-๑๐๔- 

 
ผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อ
ต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการ
สร้างความสามัคคี 
สมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ำ และที่สาคัญเง่ือนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้
จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น  เป็นโลกไร้
พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ 
เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ  เร่งผลักดันการเพิ่มผลิตภาพและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจ
และการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ
ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทย
ต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากข้ึน โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลกึลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงใน
เชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธ์ิผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่
สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เง่ือนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็ง
และเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่
ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จำเป็นจะต้องมีการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่
เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับ
ความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคน
ในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสาคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในทุก
ด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การกาหนดตาแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพ
ภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 



-๑๐๕- 

 
อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์

ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสาคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบาย
ของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลือง
ทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาใน
ระยะยาว  
และเพื่อเป็นการกาหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและ
เป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง
บริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนา
ภายในประเทศ 

การกาหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดนิในการขับเคลือ่นยุทธศาสตรใ์ห้สามารถนาไปสู่การปฏิบัตอิย่าง
จริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน และปัญหาความ
ขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสาคัญในเวที
โลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมี
สุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสาคัญของยุทธศาสตร์ชาตซิึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตรช์าติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้
นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง 
เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอานาจแห่งชาติ อัน
ได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์... 



-๑๐๖- 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คนไทยในอนาคต... 



-๑๐๗- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการ

วางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) 
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี ้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน 
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 



-๑๐๘- 

 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูก่าร
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการ
ปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ 
อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนิน
ชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรา้งฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่า
และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมสี่วนร่วม มีการจดัการสิง่แวดลอ้มเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 



-๑๐๙- 

 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่งอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้

เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน
เฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความ
ร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม 



-๑๑๐- 

 
ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและ
บูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนดเป้าหมาย

และภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการกำหนดตัวช้ีวัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธ์ิได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบ
กฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตรช์าติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมนิผลอย่างเปน็
ระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การ
นำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถกำหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เทศบาล จึงได้นำทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ของเทศบาล  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบ
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง 
ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคง
ประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญ ดังนี ้ 

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 



-๑๑๑- 

 
๒. สถานะของประเทศ 

๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 
๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เร่ิมแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะขยายตัวได้ดี
เฉลี่ยประมาณรอ้ยละ ๕ ต่อป ีจนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในป ี๒๕๕๗ มาอยู่ที่ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ 
บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผัน
ผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่
สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง  ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็น
ร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงป ี๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากน้ี เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการ
ลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการ
พัฒนาท่ีสูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง แต่ความสามารถในการแข่งขัน
เร่ิมลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากข้ึน (สัดส่วนของภาค
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  ๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี 
๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้มีการพัฒนาจาก
อุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน  (Supporting Industry) และ
อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศ
ไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรม
และบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า ทำให้ผลิตภาพแรงงานในระยะที่ผ่านมายังเพิ่มในระดับท่ีน่าพอใจแต่การชะลอตัว
ของกำลังแรงงานและการเพิ่มผลิตภาพการผลิตของกำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
การผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลัง
ลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออกรวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-
๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่ม
พัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า  
ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเพิ่มการ
ลงทุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน 
 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหา
เชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจในอนาคต 
แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี  ๒๕๒๔ และ ๒๕๔๐ แต่การให้
ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง  โดยเฉพาะ
เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของ
เศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทาง



-๑๑๒- 

 
เศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็น
ร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ช้ีให้เห็นว่าแม้จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการ
ทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศมี
พลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณก์ารแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศท่ีมคีวามได้เปรยีบ
ด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ WEF (World Economic Forum) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
เป็ นอันดับที่  ๓๑  จาก  ๑๔๔  ประเทศ  และในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  IMD (International Institute for Management 
Development) ได้จัดอันดับไว้ที่ ๓๐ จาก ๖๑ ประเทศช้ันนำ ในขณะที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไป
ประกอบธุรกิจประจ้าปี ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business ๒๐๑๕  ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารโลกนั้นประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู่ในอันดับที ่๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเช่ือมโยงให้เกิดความ
มั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ อันดับความ
พร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ท่ี ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัดอันดับโดย IMD ลดลง
เมื่อเทียบกับอันดับที ่๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีท่ีผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ย
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศ
ไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ต่อ GDP โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐ
ประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ  ๔๗  ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ ๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี 
๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนามีจ้าน
วน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ ๒๐-๓๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการขนส่ง
ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้าและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ  
การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้าประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขตเมืองหลักใน
ภูมิภาค และมีแหล่งน้าดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถงึกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคาค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานและ  ICT อยู่ในระดับต่ำและมี
ข้อจำกัด ยังไม่สามารถ 
พัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ ตลอดจน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม  เช่น ความรู้ด้านภาษา 
ความรู้ด้านเทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 

 
 
 

2.2 ด้านสังคม....... 



-๑๑๓- 

 
๒.๒ ด้านสังคม 

๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ
ต้ังครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น ๑.๖๒ 
คน ในช่วงป ี๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่มเจเนอ
เรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพ่ิมขึ้นช้า ซ่ึงจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป กำลังแรงงานของ
ไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ 
ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา (ปี ๒๕๔๘–๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพื่อน
บ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ ๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำ
กว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรช่ันวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประเทศใน
อนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ๑๐.๓ 
ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุวัยกลางและวัย
ปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานเพิ่มขึ้น แต่มีรายได้ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ทั้งหมดมาจากการเกื้อหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖ คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ คน ในปี 
๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากที่สุดในช่วงปี ๒๕๔๓-๒๕๕๖ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคนไทยมี
อายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่เสียชีวิตก่อนวัย
อันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงขึ้น 
จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษา
เฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐  นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม  โดย
ผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ 
สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความยากจนยังกระจุกตัว
หนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่าสัมประสิทธ์ิความ
ไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ ๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง ๓๔.๙  เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุด
ร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อย
ละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานท่ีสำคัญจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ตา่งๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครองที่ดินมากท่ีสุด     



-๑๑๔- 

 
มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ท่ีมีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหา
กรรมสิทธ์ิที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค มีปัจจัย
หลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด มี
โอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐  ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมาณ ๑๙.๑ 
เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะ
การกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี ๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วน
แพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน แรงงานอิสระเข้าถึงการ
คุ้มครองมากข้ึน จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพ่ิมขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น ๒.๔๗๑ ล้านคน 
ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔ ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม แรงงานในระบบได้รับค่าจ้าง
เฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้าไม่ถึง
กระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยมัก
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดจีากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุตธิรรมและต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความคุ้มครอง
ทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ และระบบ
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที ่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทางรายได้มั่นคงขึ้นและมี
ความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ 
ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น ๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ 
๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ได้รับการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัด
สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่
อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖ ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มี
รายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเร่ิมเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากน้ียังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงาน
ต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็นแผนตำบล
เพื่อเช่ือมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนท้ังใน
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น ๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม  ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นำไปสู่
ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



-๑๑๕- 

 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม

อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดินเพื่อ

การผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย พื้นที่ป่าไม้จึงถูกบุกรุกทำลาย
มากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นท่ีทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดินและ
ที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ดินเกษตรกรรมเสื่อมคุณภาพ การชะ
ล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้ประโยชน์ การใช้ทรัพยากร
ที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การบริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่
เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ความหลากหลายทางชีวภาพกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุ
มาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝ่ังถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์อื่นๆ 
จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พ้ืนที่ป่าชายเลน
ลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพื้นท่ีป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็นการลดลงร้อยละ ๓๔.๘ 
ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมีสภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเล
มีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ ล้านตัน ในขณะที่พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการสัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ  แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มข้ึนโดยในปี ๒๕๕๕ ต้องนำเข้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการใช้ในปี ๒๕๕๕ และ
คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖ ของการนำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่
การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑ พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน 
ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยาย
ตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ ประเทศไทยประกอบด้วย 
๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในประเทศ
มีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่งน้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บใน
ช้ัน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาล
ที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม การพัฒนาน้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุน
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มี
จำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน 
๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรรน้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิดขยะ

มูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔  กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๗ 
สถานท่ีกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมเีพียงร้อยละ ๑๙ และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ ๑๘ ทำ
ให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี ๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้าน
ตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้  หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมาย



-๑๑๖- 

 
ควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร ขณะที่การจัดการของเสียอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณ
ร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่มากขึ้น  แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกาก
อุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้นทุนในการกำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพื้นที่วิกฤติในเขตพื้นท่ีมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์ระเหย
ง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วนใหญ่มีปริมาณ
ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเช้ือเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น 
EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน  การเข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ 
อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นล้าดับ โดยความร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมา 
(พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและการปศุสัตว์ และการ
ระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัว
และการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้า
เสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 

(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่า
ประเทศไทยมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี ๒๕๓๓ ปริมาณ ๒๒๙.๐๘ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น 
๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 
๓.๓ ต่อป ีอย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่
มีการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑ จึงส่งผลให้ภาคดังกล่าวเป็นภาคที่มีความสำคัญมากในการเพิ่มการดูดกลับและช่วยลด
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยคร้ังและมีความรุนแรงมากขึ้น 
ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้างความเสียหาย
นับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำ
ทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัย
ประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในลำดับประเทศท่ีมีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเร่ืองธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการประเมินผ่าน
ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ช้ีว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ในระดับปานกลางในปี 
๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับท่ีต้องเร่งแก้ไข สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความ
จ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ (๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความ



-๑๑๗- 

 
โปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) หลักความคุ้มค่า ขณะนี ้ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาค
ส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มี
ผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานท่ีไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำ
การทุจริตเพื่อให้ได้งานจากภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
ภาคประชาชนมีแนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากขึ้น สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิด
คุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้
ศาสนาเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของ
วิชาชีพได้ 

(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนท่ีมีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือ
ว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อโอกาสในการ
เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสู่การยอมรับในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง 
บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่ง
ให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการ
ควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้
ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้น
จากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนดส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วน
ราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขการกระจายอำนาจ
ให้แก ่อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ และ
ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับท่ี ๑ และฉบับท่ี ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ 
หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได้
รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน 
๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจท่ีจะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับท่ี ๒ จำนวน ๗๕ งาน/
กิจกรรม จาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน 
แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานี
อนามัย จำนวน ๗๙ คน และลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของ
อำนาจหน้าที่และเขตพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และ
ปัญหาการขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาล
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ท่ีมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจหนาแน่น 
เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มี



-๑๑๘- 

 
ช่ือเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้
อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก 

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง  รับสินบน ซึ่ง
สามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปช่ันในปัจจุบันที่
ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปช่ันขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและการหาประโยชน์
จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และมาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่า
ประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศทั่วโลก 
จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศ
ในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ 
๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) 
ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การ
ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อย
ละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ 
รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลีย่ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) 
การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร
มากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้น
ของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง  

(๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาประเทศเพื่ อ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศ
สำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุม่เสี่ยงท่ีจะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 

 
 



-๑๑๙- 

 
๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงานต้อง
แบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และ
คาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้
ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพิ่มขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่
จำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของ
ระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุท่ี
เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี 
๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อป ี

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ  นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่
ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยัง
กลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและ
รายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้
ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมือง

หลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่น้ันๆ จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า 
บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะ
ชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่
มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่า
มากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ  มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การ
เอกชน 
หรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ
เพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความ
เป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการ
รักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพื่อสังคม มีระบบ



-๑๒๐- 

 
ภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปช่ันทั้งการคอร์รัปช่ันขนาด
ใหญ่และคอร์รัปช่ันภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้
เหมาะสมมากข้ึน 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณว์่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะ
เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอาย ุหมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีข้ึนไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศ
ที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลน
แรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับ
ผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ  ด้านการ
ท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศที่
พัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ

การผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็น
รูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง  
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่
เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพื่อผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาด
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขต

เศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่
สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดในด้านอุปสงค์ใน
ประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบ
เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิ
สติกส์ในการขับเคลื่อน 
เศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของ
การค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากข้ึนโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ



-๑๒๑- 

 
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบาย
และมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากข้ึนและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบท่ัวถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ 
เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับ
ทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ 
ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิ จและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัว
ของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเช่ือในสังคม ตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ทำ
ให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น 
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยคร้ังขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การ
พัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
เตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

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

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การ
รับรองแล้วเมื่อวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 
๑๖๙ ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและ
การบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและ
ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนด

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการ
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วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การ
พัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และ
ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการกำหนด
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำข้ึน 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโล     
จิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์
และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อป ี

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อป ี
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕  ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อป)ี 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(๑ ) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
(๓) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 



-๑๒๓- 

 
๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้านการ
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจดัการ รวมทั้งสนับสนุนและผลกัดัน
ให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะ

ความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน  โดยยกระดับและ
พัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันใน
ตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่าง
พื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เช่ือมโยงกันเพื่อ
ยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและดำเนินธุรกิจ

ท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและ
สนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  ตลอดจนพัฒนาต่อยอด
อุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพ่ือ
เชื่อมโยงพ้ืนที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักใน
การเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีด
ความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้ง
พัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตช้ินส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเช่ือมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อน
บ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็นสำหรับการสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึง
ปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการ
ประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนา 

 
 
 

ระบบคมนาคม... 
 
 



-๑๒๔- 

 
ระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายท้ังทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่
เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัย
ทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ  รวมทั้ง
ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความ
เชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้าน
การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศท่ีมีพรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี  เช่ือมโยงการผลิต
กับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทัง้ในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซยีนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น 
โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น 
ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการ
ตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะ
ฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มี
รายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ  ที่จะ
ก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 
(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อ

สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย

การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  
(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดีคน

เก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  
(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา

ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับ

ผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข  บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ  
(Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
(Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและ 
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งานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้ารายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้
ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน
ตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบท่ีหลากหลายทั้ง
ในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
พัฒนาชุมชนท่ีมีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน โดย

สนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้
ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากน้ี เพิ่มผลิตภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร  ลด
ต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย  โดยเฉพาะระบบบริการ
สาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่
อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานท่ีจำเป็น
และเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้
เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในท่ีดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำ
อย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... และบูรณาการแผนงาน
และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุง
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง เตรียมความพร้อมรองรับ

ความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนใน
เมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และ
การบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดต้ังเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญ
กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
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รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  การ
ส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวย
ความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดยคำนึงถึง

ขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ 
กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า 
กำหนดเพดานการถือครองที่ดินท่ีเหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการ
น้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิง
นโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนด
ปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบ
จากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่
อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการ
เกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมาก
ขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ 
ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูล
ฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นท่ีวิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการ
แปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงใน
ประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
การเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติ
โดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 



-๑๒๗- 

 
๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของ
ทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม 
เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็วและน่าเช่ือถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนมหาภาคเหนือตอนล่าง 
 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศ
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุข
ภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ 
ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบ
องค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ
สร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 



-๑๒๘- 

 
(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังนั้นจึงกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญประเทศ-
สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่ เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา -กระบี่-สุราษฎร์ธานี -
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-
นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่ชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิง
พื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข่ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ 
พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการจัดการใช้
ประโยชน์ 
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (๑) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต     ท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 (๒) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการพัฒนาบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้า           การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 (๓) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
 (๔) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น ด้าน   สุขภาพ  
ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
 (๕) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ          พ่ึงตนเอง  
มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (๖) บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล 
และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
– ๒๕๕๔ และแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๐ รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



-๑๒๙- 

 
 (๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีทิศทางการพัฒนาด้านการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  พัฒนาบริการพื้นฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
ภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
 (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย เชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน มุ่งพัฒนาเชียงรายให้เป็น
ประตูการค้า การลงทุน  พัฒนาการเกษตรอินทรีย์  พัฒนาการท่องเที่ยวชายแดนและการท่องเที่ยว  อนุรักษ์และสืบ สาน
วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย สุโขทัย  ตาก  เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์  และพิษณุโลก  เน้นการ
สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และน้ำ  สร้างมูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยวเชิง  ประวัติศาสตร์และศาสนา  
การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
 (๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย กำแพงเพชร  นครสวรรค์  พิจิตร  และอุทัยธานี  เน้นพัฒนา
ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร  พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร  
พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 ๓.๓ โครงการสำคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
(๒) โครงการยกระดับสินค้าหัตถกรรมและการท่องเที่ยวล้านนาสู่สากล 
(๓) โครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่-ลำพูน รองรับการเป็นศูนย์กลางความเจริญที่เช่ือมโยงกับ นานาชาติ

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน 
(๔) โครงการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมล้านนา 
(๕) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชน 
(๖) โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการน้ำต้นทุน 
(๗) ➢ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวั ด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารย
ธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัยและ
เพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านตามแนวพัฒนา  East-West Economic Corridor   โดยมีจังหวัด
พิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์อาทิประเพณีอุ้มพระดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ สำหรับบริการพื้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ 
ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัด
ตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแควน้อยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ในกสรพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุด
แข็งที่ศักยภาพทางการเกษตร และการท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเช่ือมโยงระหว่างภาคและเช่ือมโยงการพัฒนาตาม 
North – South   Economic  Corridor และ East – West  Economic  corridor และประตูเช่ือมโยงชายแดนเมียนม่าร์  
และ สปป. ลาว  โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ  ดังนี้                           



-๑๓๐- 

 
                ๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน                     โดยสนับสนุน
แนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  พัฒนาระบบ 
Logistics  สำหรับสินค้าเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงาน
ทดแทนจากพืช  รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
                ๒) พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน ให้
ความสำคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเช่ือมโยงทางการทางค้าและการบริการภายในกลุ่มจังหวัด ภาค 
และกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบ Logistics เพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ โดยมี
จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเช่ือมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มีศักยภาพ  อาทิ  ธุรกิจบริการสุขภาพ 
เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการเป็น
ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือในระดับพื้นท่ีเพื่อขยายการค้าชายแดน 
                 ๓) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพื่อยกระดับการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริมพัฒนาด้านการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้างความปลอดภัยและมาตรฐานของการ
ท่องเที่ยวด้านที่พัก  อาหาร  และการเดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์
ความรู้ การศึกษาวิจัยเพื่อสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
               ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อสนับสนุน
การผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำให้ทั่วถึงและเป็น
ระบบ เพิ่มสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ำเดิม และแหล่งกักเก็บน้ำใหม่ ตามศักยภาพและความจำเป็นของพื้นที่ ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัย
แล้ง เละอุทกภัย                     
 

➢ แผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แต่

เนื่องจากว่าแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖1) ประกาศใช้เรียบร้อยแล้วองค์การบริหารส่วน
ตำบลจึงได้นำกรอบจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕58 – ๒๕๖1) มาใช้เป็นกรอบใน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  
โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคม
คุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ  ส่งเสริม
การปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะ ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖1) มีรายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) 
วิสัยทัศน ์

ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
“จังหวัดเพชรบูรณ์จะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสรมิการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

ที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่ง
ความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

 
 
 



-๑๓๑- 

 
เป้าประสงค์รวม 

1.เศรษฐกิจของจงัหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยนื 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการดารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง 
4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไดร้ับการดูแล คุม้ค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอตุสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินคา้เกษตรปลอดภยั 
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรูอ้ย่างเป็นระบบ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สรา้ง ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นจดุขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนท้ังในและ
ต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ ์OTOP และเกษตร ให้เช่ือมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินคา้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและยกระดับคณุภาพชีวติด้านโครงสรา้งพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและการบริการภาครัฐแก่ประชาชน 
2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยการสรา้งอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/
จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพื่อลดรายจ่าย 
3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
3. การจดัการองค์ความรู้ และการสรา้งกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



-๑๓๒- 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

เสรมิสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การบริหารจัดการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
2. เพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส ์
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความโปร่งใส เป็นธรรม พนักงานมีวินัยแก้ไขปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

            2.1.1     พันธกิจ 

 ๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไ้ด้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓.    สร้างระบบบริหารจัดการที่ด ีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบรหิารและการปกครอง 



-๑๓๓- 

 
 ๔.   พัฒนาระบบการศึกษา การกฬีา และสาธารณสุข เพื่อคณุภาพชีวิตที่ดี 
 ๕.   ควบคุมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 ๖.   อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสานภูมิปญัญาท้องถิ่น 
       ๗. เพิ่มประสิทธิภาพในด้านเศรษฐกิจการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 ๘.   การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
            2.1.2  เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา 
 ๑.  การคมนาคมสะดวก ถนนใช้งานได้ด ี
 ๒.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ เพียงพอและทั่วถึง 
 ๓.  การบรหิารจดัการงานมีประสทิธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔.  การมสี่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๕.  ประชาชนดำเนินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖.  ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณี 
 ๗.  พัฒนาและจดัการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ๘.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้ เกดิมลภาวะและมีความยั่งยืน 
 ๙.  ชุมชนมีความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 ๑๐. ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผูสู้งอายุ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      2.2   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           เป้าหมาย เพื่อก่อสร้าง พร้อมทั้งปรับปรุง ซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตตำบลพุทธบาท ให้มีความ
สะดวกสบายและมีมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์อื่นๆ ให้ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคม ด้าน
ความสงบเรียบร้อยและความสงบสุขของประชาชน และด้านเศรษฐกิจ 

         ๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เพื่อขนส่งผลผลิตการเกษตรได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึนและเพื่อให้การสัญจรไป – มา ของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว และไดร้ับความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
             ๑.๒ แนวทางการพัฒนา  ก่อสร้าง สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงแหล่ง
น้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุด
สระน้ำ ไฟฟ้า ประปา  เพื่อให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้น   
 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  เป้าหมาย  

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชนในท้องที่ 
โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อพัฒนาในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้า ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงกลุ่มอาชีพเสริม เพื่อชุมชนจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถขยายไปสู่ตลาด
กลางต่อไป และส่งผลในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนได้ 
  ๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล 
   
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 
  เป้าหมาย  
  เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนในตำบล ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวในตำบลอย่างทั่วถึง 
  ๓.๑ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทาง  ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 



-๑๓๔- 

 
  

4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เป้าหมาย  
  เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืนนาน ให้สามารถใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ประชาชนเกิดมีจิตสำนึก ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับองค์กร ชุมชนและกลุ่มต่างๆ 
  ๔.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ ในตำบล 
 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
  เป้าหมาย 
  เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น,เพื่อ
สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้องค์กรครอบครัวมีความเข้มแข็ง ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อตามแนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
  ๕.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านกีฬาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับ
เด็ก เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
  ๕.๒ แนวทางการพัฒนา จัดระบบทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชน 
  ๕.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  ๕.๔ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
  ๕.๕ แนวทางการพัฒนา สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
            ๕.๖ แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษาก่อนวัยเรียน ปฐมวัย ปฐมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
   
 6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  เป้าหมาย 
  เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติตามแนวทางนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อก่อให้เกิดความน่าอยู่ในสังคม และชุมชน 
  ๖.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
  ๖.๒ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
  ๖.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทุกระดับได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูน
ความรู้และทักษะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
   ๑. เพื่อให้เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน การเดินทางปลอดภัย 

             2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภค เพียงพอและทั่วถึง 
 3. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 
             4.พัฒนาผลผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร 



-๑๓๕- 

 
       5.สนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
       6.เพื่อพัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
       7.เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง     
        เส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       8. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

             9. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
             10.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในตำบล 
  11.การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามแนวธรรมาภิบาล 

 ๒.๓  ตัวช้ีวัด 
       1.จำนวนถนนทีไ่ด้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
       2.จำนวนครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
       3.จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม 
        4.ประชาชนไดด้ำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        5.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีอยู่ในตำบล 
        6.จำนวนแหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางที่ไดร้ับการปรับปรุง 

              7.จำนวนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
               8.จำนวนประเพณีที่จัดทำข้ึนในตำบล 

         9.จำนวนครัวเรือนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  ๑0.จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม 

               11.จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับข้อมูลข่าวสาร 
 

 ๒.๔  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศาสนา วัฒนธรรมอันดดีงาม 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพ่ึงตนเองได ้
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

๔)  ประชาชนมุคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 

๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมสี่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   - ค่าเป้าหมาย  จำนวน       โครงการ 
 ๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการอุปโภค
และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์

พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 



-๑๓๖- 

 
๕)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๗)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการ

อนุรักษ ์ 
๘)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๙)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐)  ส่งเสรมิ  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน 
๑๑)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๑๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๑๓)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
๑๔)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) 
๑๕)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ

ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๑๖)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

๑๗)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๑๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นตำบล

พุทธบาท  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๑๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๒๐)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๒๑)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
๒๒)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
๒๓)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๒๔)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒๕)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๒๖)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๒๗)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

๒๘) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ   

๒๙)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท กำหนดตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจดุยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบรูณ์ ตาก สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ เป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน เพื่อยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคณุภาพ
อย่างยั่งยืน พัฒนาการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมเีสถียรภาพบนพ้ืนฐานการพัฒนาผลิตภาพและการสร้างสรรค์ และ
สร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุม่ประเทศเพื่อนบา้น และทางจังหวัดเพชรบรูณไ์ด้กำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ๔ ปี โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกจิของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตรให้
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อเพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรให้สามารถยกระดับมาตรฐานสินค้า 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท คือการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ให้มีความสะดวกในการ
คมนาคม ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานทางการตลาด  
โดยการส่งเสริม พัฒนาทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
ดังนี ้
 ๑.สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน
ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้าของกลุ่มอาชีพ 
 ๒.สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การเกษตร ควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
 ๓.สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมสนับสนุนขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 ๔.ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพชรบูรณ์  ตามวิสัยทัศน์ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
โดยมุ่ง   -ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  
 -ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ท่ีใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นจุดเด่น 
 -พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
มีประเด็นยุทธศาสตร์  ๑.การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  
   ๒.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
   ๓.การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
   ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
สรุป Positioning ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท  

๑.มุ่งสู่การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
๒.พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตรของตำบลโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
๓.สนับสนุนให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้ติดเชื้อ HIV 
๔.สนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕.สนับสนุนประเพณี อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษา 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
                       ๑)  จุดแข็ง (S : Strength)  

    1.ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 
    2. มีพื้นท่ีในการประกอบอาชีพการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
    3. มีอ่างเก็บน้ำ เป็นสถานท่ีเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    4. ประชาชนมีจิตสำนึกรักธรรมชาต ิ
    5.สมาชิกสภาฯ มีความร่วมมือในการทำกิจกรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลเป็นอย่างดี 

           2) จุดอ่อน(Weaknesses -W) 
  1. ปัญหาลักเล็กขโมยน้อยในเขตพื้นท่ี 
  2. ปัญหายาเสพตดิในชุมชน 
  3. ประชาชนขาดความสามคัคีในการทำงานเพื่อส่วนรวม 

          3) โอกาส (Opportunity – O) 
       1. รัฐบาลมีการให้ความสำคญักับการพัฒนาคณุภาพชีวิต  
       2. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา   
       3. ประชาชนมีการตื่นตัวและสนใจในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลพทุธบาท     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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       4. มีการออกกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
 
  4) อุปสรรค (Threat-T) 

  1. ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สภาพดินเสื่อมโทรม 
  2. ปัญหาการเมืองระดับประเทศยังไม่เสถียรภาพ 
  3. งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ 

          5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
ในการประเมินนำแผนพัฒนาสามปี ไปปฏิบัตไิมเ่ป็นไปตามแผนเท่าที่ควร เนื่องจากการกำหนด 

แนวทางการพัฒนาและโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมในแผนพัฒนามจีำนวนมาก แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้ทั้งหมด ผลการพฒันาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ในปทีี่ผ่านมา โดยประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาสามปี นั้น องค์การบรหิารส่วนตำบลพุทธบาท ได้
คัดเลือกโครงการเพื่อนำมาจดัทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไดเ้พียงบางส่วนเท่านั้น เนือ่งจากมีข้อจำกัดด้าน
งบประมาณ จึงดำเนินการพัฒนาและปฏิบตัิตามแผนได้น้อยกว่าแผนภายใต้การโครงการพัฒนา ปตี่อไป 
                       

       ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค-บรโิภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและน้ำประปา
ในการอุปโภค-บรโิภค 

- ในเขตตำบล - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตตำบล 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
และป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขตตำบล - มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดำเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านงานส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตตำบล ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพื้นที่ปว่ยเป็นโรค
เร้ือรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ำเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

 - ในเขตตำบล - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
ตำบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ำท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
ตำบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตตำบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขตตำบล - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขตตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี
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อันสมควร     
๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ข้ึนไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจำปี จำนวน  
๒๙๑ คน   

- ประชาชนในเขต
ตำบลที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จำนวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จำนวน ๑๗๑ คน 
 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ตำบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ตำบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
ปี ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จำนวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ้

 ๗) ในเขตตำบลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตตำบล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตตำบลและส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและรกัษา
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วนราชการ 
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กันในชุมชน  เช่น การติดตั้งกล้องวงจร

ปิด  การให้ผู้นำ อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุทะ
เลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ำใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ำใตด้ิน - พื้นที่ในเขตตำบล - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ำ
เสียเพิม่มากข้ึนส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี
เทศบาล 

- ปัญหาขยะและน้ำ
เสียลดลง 
ผู้ประกอบการ
สามารถกำจัดขยะ
และน้ำเสียเองได้โดย
ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน  

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
ตำบล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
การเกษตร  

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาด้าน
การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
การพัฒนาด้านการ
พัฒนาการเมือง 
และการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
เพชรบูรณ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสรมิเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคน
และชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
เพชรบูรณ ์

๑.ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 
๒.พัฒนาแหล่งน้ำ/
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การเกษตร 
๓.ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
การเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย 
๔.ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร
ปลอดภัย 
๕.ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา(R&D)การบริหาร
จัดการองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบ 

๑.พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และ
ปัจจัยพื้นฐานด้าน
การท่องเที่ยว 
๒.สร้าง ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและความ
หลากหลายทาง
วัฒนธรรม เพื่อใช้
เป็นจุดขายของการ
ท่องเที่ยว 
๓.พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว 
๔.ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุก 
๕.ส่งเสริมและ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP และเกษตร
ให้เชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้า 

๑.พัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การศึกษา การ
สาธารณสุขและการ
บริการภาครัฐแก่
ประชาชน 
๒.พัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้โดยการ
สร้างอาชีพเพื่อเพิ่ม
รายได้และเสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วม ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.เสริมสร้างความ
มั่นคง ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒.เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 
๓.การจัดการองค์
ความรู้และการสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
๔.ส่งเสริมพัฒนาการ
ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งเหลือใช้เพื่อ
ความม่ันคงทาง
พลังงานและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

๑.พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน โดยการพัฒนา
บุคลากร การผลิต แรงงาน 
การบริหารจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
๒.เพิ่มและพัฒนา
ประสิทธิภาพการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
๓.พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
และยกระดับมาตรฐานสินค้า 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบล 

พุทธบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา

เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม  

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสรมิ

การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรม 

ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชวีิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
พัฒนาการเมือง
และการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

๑.เส้นทางคมนาคม
ได้มาตรฐาน การ
เดินทางปลอดภัย 
๒.ระบบ
สาธารณูปโภค 
เพียงพอและทั่วถึง 

๑.ส่งเสริม
การเกษตร
ปลอดภัย 
๒. พัฒนาผลผลิต 
เพื่อเพิ่มคุณภาพ
ผลิตผลทาง
การเกษตร 
๓.สนับสนุน
กิจกรรมให้ความรู้
และวัสดุอุปกรณ์ใน
การประกอบอาชีพ 

พัฒนาและจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว
ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งเศรษฐกิจ
ชุมชน 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิดมลพิษและ
มีความยั่งยืน 

๑.ส่งเสริมการศึกษา 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี 
๒.พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้แก่ประชาชน 

 

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพ ตาม
แนวธรรมาภิบาล 
 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

๑.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมเพื่อ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
รวดเร็วยิ่งข้ึนและ
เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาของ
ประชาชนมีความ
สะดวกและ
รวดเร็ว และได้รับ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๒.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรน้ำ
เพื่อการอุปโภค
และบริโภค การ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้วและปัญหาน้ำ
ท่วม เช่นก่อสร้าง
ฝาย ขุดลอกคลอง 
ขุดสระน้ำ 
๓.สนับสนุนให้มี
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
บริการแก่
ประชาชนมากข้ึน 

๑.ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพให้แก่
ประชาชนในตำบล 
เพื่อให้มีรายได้เสริม 

๑.ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดย
การก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทาง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รวมทั้งการ
ให้บริการแก่
ประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการ
นักท่องเที่ยว 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
โดยร่วมกับองค์กร
และชุมชนต่างๆ 
๒.ส่งเสริมการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนและมลพิษ
ต่างๆในตำบล 

๑.ส่งเสริมกีฬา
เกี่ยวกับวัสดุ
เกี่ยวกับอุปกรณ์
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้กับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป 
๒.จัดระบบทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุขในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้แก่ประชาชน 
๓.ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
๔.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 
๕.สงเคราะห์และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
๖.เสริมสร้างและ
สนับสนุนการจัด
การศึกษาก่อนวัย
เรียน ปฐมวัย ปฐม
ศึกษา มัธยมศึกษา 

๑.ส่งเสริมและ
สนับสุนนให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
๒.ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรของ อบต.ทุก
ระดับได้รับการศึกษา
อบรมเพิ่มพูนความรู้
และทักษะเพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีความโปร่งใสเป็นธรรมพนักงานมีวินัยแก้ไขปัญหา ความต้องการของประชาชน

ได้อย่างรวดเร็ว” 

 

พันธกิจ 

 1
. ส่งเสริมและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพของประชาชน 

 

2
.ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรมประ
เพณ๊ 

 

3. 
ส่งเสริมใหม้ีการจัดการ
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

 

4. 
ส่งเสริมดา้นสาธารณสขุ
และป้องกันโรคติดต่อ 

 

5. 
การพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานให้มีมาตรฐาน
และเพียงพอ 

 

6
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
ท้องถิ่น ป้องกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 

 

7
. ส่งเสริมด้านการเมือง
การปกครอง 

 

 8
. พัฒนาระบบบริหาร
ภายในองค์กรและการ
ให้บริการ 

9
. ส่งเสริมให้นักเรยีน
ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ  

10
. ส่งเสริมใหป้ระชาชน
เข้าถึงการศึกษาขั้น
พื้นฐานและการศึกษา
ตลอดชีพโดยทั่วถึง 

 

11
. ส่งเสริมพัฒนาระบบตา
รมหลักธรรมาภบิาล 
(คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า 
โปร่งใส การมีส่วนร่วม
และรับผิดชอบ 

 

1
2. ส่งเสรมิการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการ
บริหารจดัการ 

1
3. ให้ความรูเ้พื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
(AEC) 

 

1
4. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่นเพือรองรับ
อาเซียน 

 

 1
5. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของท้องถิ่น 

 

1
6. ส่งส่งเสริม
สถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

     

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ ( Stategic map) 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

จุดมุ่งหมาย  
เพื่อการพัฒนา 

1
.ดำเนินการ
ให้
ประชาชนมี
อาชีพที่
มั่นคงและมี
รายได้
พอเพียง 

2
. การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น โดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา 

๓. 
ส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
โดยการส่งเสริมความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การสังคม
สงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทาง
สังคม การส่งเสริมการ
ดูแลรักษาสขุภาพ
อนามัยและการกีฬา 
การส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร 

4. 
การบำรงุ รักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ก่อสร้างพัฒนา
และปรบัปรุงสวนสาธารณะ 
รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ
ลำคลอง จัดใหม้ีระบบการ
รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง 

5. 
ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน โดย
ก่อสร้างพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่นเส้นทาง
คมนาคม ทางระบายน้ำ 
ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบ
โทรคมนาคม 

 

6. 
การส่งเสริมพัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพ การพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรและ
การพัฒนาด้าน
การเกษตร สง่เสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดำร ิ

7
. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ โดยการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การ
พัฒนาบุคลากร พัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์ใน
การปฏบิัติราชการ การ
สนับสนุนการดำเนิน 
การตามนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด 

8
. สร้างความพร้อม
ของตำบลเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 

 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุ
ทธศาสตร์ที ่1 

 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุ
ทธศาสตร์ที ่2 

ก
ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการเกษตร 

ยุท
ธศาสตร์ที ่3 

กา
รพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว 

ยุท
ธศาสตร์ที ่4 

กา
รพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศา
สตร์ที่ 5 

การ
พัฒนาด้านการส่งเสรมิ
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
การกีฬาและคณุภาพชีวิต 

               
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบริหารจัดการบา้นเมอืง
ที่ด ี
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๒. ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างพัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐาน เช่นเส้นทางคมนาคม ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ก่อสร้างและปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมเพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้
รวดเร็วยิ่งข้ึนและเพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชน
มีความสะดวกและรวดเร็ว และได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

๒.ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตรน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้วและ
ปัญหาน้ำท่วม เช่นก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ 

 

๓.สนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการบริการแก่
ประชาชนมากข้ึน 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการเกษตร 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่กลุ่มอาชีพ และประชาชนท่ัวไป 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยว 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเดิมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมท้ังการให้บริการแก่ประชาชนเก่ียวกับการบริการนักท่องเท่ียว 
 
  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับองค์กรและชุมชนต่างๆ 

 

๒.ส่งเสริมการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆในตำบล 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและคุณภาพชวีิต 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ส่งเสริมกีฬา
เก่ียวกับวัสดุเก่ียวกับอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้กับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

 

๒.จัดระบบ
ทางการแพทย์และสาธารณสุขในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

 

๓
.ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 

 

๔.สร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัว 

 

๕.
สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

 

๖.
เสริมสร้างและสนับสนุนการจัด
การศึกษาก่อนวัยเรียน ปฐมวัย 
ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา 

 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมอืงและการบรหิารจดัการบา้นเมืองทีด่ี 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.ส่งเสริมและสนับสุนนให้ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

๒.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทุกระดับได้รับการศึกษาอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
 



-๑๖๓- 

 

3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรอ์งค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การผลิตและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

๑.เพื่อให้เส้นทาง
คมนาคมได้มาตรฐาน 
การเดินทางปลอดภัย 
 
 
 
 
๒.เพื่อให้ระบบ
สาธารณูปโภค เพียงพอ
และทั่วถึง 
 

๑.จำนวน
ถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
๒.จำนวน
ครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

9 10 11 12 13 ๑.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมเพื่อ
ขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตรได้
รวดเร็วขึ้นแล
เพื่อให้การสัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน   

จำนวนถนน
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง
และ
ปรับปรุง 

หมู่บ้านละ 
๑ สาย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
เสริมผิวทางลูกรัง 
 

กองช่าง - 

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๒.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ำ
เพื่อการเกษตรน้ำ
เพื่ออุปโภค
บริโภคการแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง
และปัญหานำ้
ท่วม 

จำนวน
แหล่งน้ำที่
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านละ 
๑ แห่ง 

โครงการปรับปรุงและ
ก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร อุปโภคบริโภค 
เช่น ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ 

กองช่าง - 

 



-๑๖๔- 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนนุ 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนาด้าน
การท่องเท่ียว 
 

๑.เพื่อพัฒนาและ
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เดิมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ โดยการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง
เส้นทาง ปรับปรุงภูมิ
ทัศน ์

จำนวนแหล่ง
ท่องเที่ยว
เกิดขึ้นใหม่ใน
ตำบล 
และเส้นทาง
ได้รับการ
ปรับปรุง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม
และพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ใหม่โดยการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
เส้นทาง 
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รวมทั้งการ
ให้บริการแก่
ประชาชน
เกี่ยวกบัการ
บริการ
นักท่องเที่ยว   

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ปีละ ๑ แห่ง -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เชิง
เกษตร 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำหนองตาด 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำตกลาดน้อย 
 

กองช่าง - 

 
 

 

 

 



-๑๖๕- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของคนและ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา
และคุณภาพชวีิต 
 

๑.ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาและ
สาธารณสุข 
๒.ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม อันดีงาม
ของท้องถิ่น 

-จำนวน
ประเพณีที่จัด
ขึ้นในตำบล 
-จำนวน
ครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑.ส่งเสริมกีฬา
เกี่ยวกบัวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยใหก้ับ
เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ทั่วไป 

-จำนวน
หมู่บ้านที่
ร่วมเล่น
กีฬาใน
หมู่บ้าน 
 
 

28 หมู่บ้าน โครงการกีฬาต้านโรคภัย ส่วนสา
สาธารณสุข 

- 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๒.จัดระบบทาง
การแพทย์และ
สาธารณสุข ใน
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้แก่
ประชาชน 

-จำนวน 
case ที่ส่ง 
รพ.อ.ชน
แดน 
 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ใช้รถบริการ 
EMS 

-โครงการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
-โครงการหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉิน 

งานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

สำนัก
ปลัด 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๓.ส่งเสริมพระ
พุทธ 
ศาสนา 

-จำนวน
กิจกรรมวัน
สำคัญทาง
พระพุทธ 
ศาสนา 

ร้อยละ 
๑๐๐ ที่
ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรม 

-โครงการรดน้ำดำหวัวัน
สงกรานต์ 
-ประเพณีบุญเบิกบา้น
ของแต่ละหมู่  
ฯลฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

- 

 



-๑๖๖- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความ
มั่นคงของคนและ
ชุมชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี การ
กีฬาและ
คุณภาพชีวิต 
 

๑.ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการศึกษาและ
สาธารณสุข 
๒.ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 
อันดีงามของท้องถิ่น 

-จำนวน
ประเพณีที่จัด
ขึ้นในตำบล 
-จำนวน
ครัวเรือนที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๔.สร้างความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 

-จำนวน
กิจกรรม/
โครงการที่ 

จำนวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
๑๐๐ คน 

๑.อบรม อปพร.ป้องกัน
ภัย 
 

งานป้องกัน
ฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

สำนัก
ปลัด 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๕.สงเคราะห์
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
เด็ก สตรี        
คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ดำเนินการ 
-จำนวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ดำเนินการ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ของ
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ 
ผู้ป่วย
เอดส์ได้รับ
การ
ช่วยเหลือ 

๑.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ปว่ย
เอดส ์
๒.โครงการช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

- 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๖.เสริมสร้าง
และสนับสนุน
การจัด
การศึกษาก่อน
วัยเรียน 
ปฐมวัย ปฐม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

-จำนวน
กิจกรรม/
โครงการที่
ดำเนินการ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
เด็กได้รับ
การ
สนับสนุน
อาหาร
เสริม นม 
ให้แก่
โรงเรียนใน
ตำบล 

๑.โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม นม ใหแ้ก่
โรงเรียนในตำบล 

กอง
การศึกษา 

- 



-๑๖๗- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนนุ 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่ง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่งเสริมประชาชน
ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิด
มลพิษและมี
ความยั่งยืน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดย
ร่วมกับองค์กร
และชุมชนต่างๆ 

จำนวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
 
 
 
 

ปีละ ๒ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ
๒.โครงการเยาวชนรักษป์่า 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๒.ส่งเสริมการ
จัดการ
สิง่แวดล้อมชุมชน
และมลพิษต่างๆ
ในตำบล 

จำนวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

๑๓ หมู่บ้าน ๑.โครงการหน้าบ้านนา่มอง
ลดขยะในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

- 

 



-๑๖๘- 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.การสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี การ
บริหารและปฏิบัติงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒.พัฒนาผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

๑.จำนวนผู้ที่
เข้ารับการ
อบรม 
๒.จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๑.ส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้นำ
ชุมชน ผู้นำ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
บุคลากรของ 
อปท.ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที ่
ระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
พัฒนาท้องถิ่น
และนำมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

จำนวนผู้เข้า
รับการ
ฝึกอบรม 

๕๐ คน โครงการฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กอง

การศึกษาฯ
กอง

สาธารณสุขฯ 

 



-๑๖๙- 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.การสร้างระบบ
บริหารจัดการที่ดี การ
บริหารและปฏิบัติงาน
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๒.พัฒนาผู้นำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

๑.จำนวนผู้ที่
เขา้รับการ
อบรม 
๒.จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๒.ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนได้รับ
รู้ข้อมูลข่าวสาร
และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ดำเนินการ 

ร้อยละ 
๑๐๐ ที่

ประชาชน
ได้รับ

ข่าวสาร 

๑.โครงการประชาคมจัดทำ
แผน 
๒.โครงการจัดเก็บภาษีนอก
พื้นที่ 
๓.โครงการแจกเบี้ยยังชีพ 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
กอง

การศึกษาฯ
กอง

สาธารณสุขฯ 

 

๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐๐ ๓.ปรับปรุง
ระบบ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใน
องค์กร เพื่อให้
สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว 

จำนวน
ระบบข้อมูล
ที่ต้องแก้ไข 

ร้อยละ 
๑๐๐ ของ
ระบบงานที่

แก้ไข 

โครงการจัดซ้ือวัสดุสำนักงาน 
โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
สำนักงาน 
 

 



       รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.1 แนวทางการพัฒนากอสรางและปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม เพื่อขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
และเพื่อใหการสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวก
และรวดเร็ว และไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

   1.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 56 29,248,000 66 65,927,000 57 94,150,000 55 101,150,000 72 58,150,000 306 348,625,000

๑.๒ แนวทางการพัฒนากอสราง สนับสนุนใหมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร น้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัย
แลงและปญหาน้ําทวม เชน กอสรางฝาย ขุดลอกคลอง ขุด
สระน้ํา ไฟฟา ประปา  เพื่อใหบริการแกประชาชนมากขึ้น

   1.3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 54 17,735,000 69 71,885,000 46 78,610,000 33 73,810,000 84 25,655,000 286 267,695,000

รวม 110 46,983,000 135 137,812,000 103 172,760,000 88 174,960,000 156 83,805,000 592 616,320,000

๒.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร

๒.๑ สงเสริมกลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชนใหแกกลุม
อาชีพและประชาชนในตําบลเพื่อใหมีรายไดเสริม

   2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 14 1,030,000 5 480,000 3 370,000 3 260,000 13 590,000 38 2,730,000

รวม 14 1,030,000 5 480,000 3 370,000 3 260,000 25 2,140,000 50 4,280,000
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องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2565)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2565ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564



       รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๓.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

3.๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลง
ทองเที่ยวใหม โดยการกอสราง ปรับปรุงเสนทาง ปรับปรุง
ภูมิทัศน รวมทั้งการใหความรูแกประชาชนในการ
ใหบริการแกนักทองเที่ยว

   3.1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 800,000 2 1,000,000 12 52,920,000 12 52,920,000 2 1,000,000 30 108,640,000

รวม 2 800,000 2 1,000,000 12 52,920,000 12 52,920,000 0 107,640,000 28 162,360,000

๔.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมกับองคกร 
ชุมชนและกลุมตางๆ

   4.1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 400,000 8 450,000 7 400,000 10 620,000 1 10,000 33 1,880,000

4.2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและมลพิษตางๆ 
ในตําบล

   4.2.1  แผนงาน 3 0 3 1,000,000 3 500,000 3 700,000 0 2,200,000 12 4,400,000

รวม 10 400,000 11 1,450,000 10 900,000 13 1,320,000 1 4,070,000 45 8,140,000

๕.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

๕.๑ สงเสริมดานกีฬาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนการ
สงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไป

   5.1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 1,450,000 14 9,350,000 3 950,000 4 1,150,000 1 500,000 26 13,400,000

๕.๒ แนวทางการพัฒนา จัดระบบทางการแพทยและ
สาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน

   5.2.1 แผนงานสาธารณสุข 10 2,000,000 10 2,000,000 10 2,000,000 10 2,000,000 1 500,000 41 8,500,000

๕.3 สงเสริมพระพุทธศาสนา

   5.3.1 แผนงานการศึกษา 4 435,000 4 435,000 4 435,000 4 435,000 4 435,000 20 2,175,000
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            รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

๕.4 แนวทางการพัฒนา สรางความเข็มแข็งของครอบครัว

   5.4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 9 850,000 6 400,000 7 450,000 6 400,000 0 0 28 2,100,000

๕.๕ แนวทางการพัฒนา สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส

   5.5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห 22 2,280,000 16 1,900,000 16 1,900,000 15 1,850,000 0 0 69 7,930,000

๕.๖ แนวทางการพัฒนา เสริมสรางและสนับสนุนการจัด
การศึกษากอนวัยเรียน ปฐมวัย ปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา

   5.6.1 แผนงานการศึกษา 12 0 6 0 8 0 7 0 6 0 39 0

รวม 61 7,015,000 56 14,085,000 45 5,285,000 46 5,835,000 0 32,220,000 208 64,440,000

6.) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใหมีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นและ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

   6.1.1 แผนงานการศึกษา 7 700,000 2 200,000 3 1,200,000 2 200,000 0 0 14 2,300,000

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับรูขอมูล
ขาวสาร และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

   6.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 370,000 5 240,000 4 190,000 4 190,000 0 0 20 990,000

๖.๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทุกระดับไดรับ
การศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรูและทักษะเพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

   6.3.1 แผนงานการศึกษา 2 800,000 2 800,000 2 800,000 2 600,000 0 3,000,000 8 6,000,000

รวม 16 1,870,000 9 1,240,000 9 2,190,000 8 990,000 0 6,290,000 42 12,580,000

รวมทั้งสิ้น 213 58,098,000 218 156,067,000 182 234,425,000 170 236,285,000 0 684,875,000 783 1,369,750,000
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ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบ หนวยงานสนับสนุน

1 ดานโครงสรางพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองชาง

2 ดานเศรษฐกิจและการเกษตร บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด สํานักปลัด

3 ดานการการทองเที่ยว บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองชาง

4 ดานการทรัพยากรธรรม แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด สํานักปลัด

ชาติและสิ่งแวดลอม

5 ดานการศึกษา  ศาสนา บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด สํานักปลัด

และวัฒนธรรม ประเพณี บริการชุมชนและสังคม แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

การกีฬาและคุณภาพชีวิต งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

งานสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

สงเคราะห

บริการชุมชนและสังคม กองชาง กองชาง กองชาง

6 ดานการเมืองและการบริหาร บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สํานักปลัด สํานักปลัด

จัดการบานเมืองท่ีดี บริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป กองคลัง กองคลัง

งานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ กองสาธารณสุขฯ

งานสวัสดิการและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองชาง

สวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ

                                            1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน



เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง          500,000       200,000 600,000       200,000        
ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย
รอยละ ประชาชน

1 แหง       2,000,000       500,000 500,000       500,000        
ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.1 แนวทางการพัฒนากอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วยิ่งขึ้นและเพ่ือใหการสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว และไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ที่

 งบประมาณ

     แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 1  บานหวยตูม

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1

โครงการ/กจิกรรม
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงค

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 6  บานกกจั่น



เปาหมาย

(ผลผลิตของ

โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ

รอยละ ประชาชน
1 แหง       200,000

ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง      500,000       930,000 8,500,000     8,500,000      ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง       10,000,000 1,000,000          10,000,000         ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง          500,000       500,000 500,000       500,000        ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง       500,000 500,000        ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ตัวชี้วัด 

(KPI)

หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น
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โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่
 8  บานผาทอง

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

6

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 20 บานกกจั่นเหนือ

7

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 16 บานวังมะปราง

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

5

4
โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 17 บานหวยตูมใต

3

     500,000 500,000   กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1 แหง 500,000   500,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง       100,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

 1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

 1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

 1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

180,000     

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 5 บานหนองตาด

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ

วัตถุประสงค
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ที่
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

8

200,000     

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน หมูที่ 5 บานหนองตาด

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน หมูที่ 16 บานวังมะปราง

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

10

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

200,000     

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

กองชาง

9

12

11

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน หมูที่ 25 บานเนินตอง

กองชาง

กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1 แหง 500,000      500,000 500,000    500,000     500,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง      500,000 500,000       500,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง  500,000 500,000     500,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง  500,000 500,000        500,000     ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง
 500,000     500,000      500,000     500,000

ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

500,000        

13

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

500,000      

วัตถุประสงค
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กองชาง

โครงการ/กิจกรรม

14
โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 21 บานซําเตย

ที่

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
หมูที่ 8 บานผาทอง

15 500,000    

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
หมูที่ 9 บานคลองปอบ

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
หมูที่ 22 บานอางหิน

500,000     
17

เพื่อใหการ
ระบายน้ํา

สะดวกยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน   หมูที่ 6  บานกกจั่น

กองชาง500,000    16

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

500,000     

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

500,000     

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง            200,000              200,000               200,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง    100,000 5,000,000        5,000,000     ครัวเรือน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง 5,000,000    10,000,000         10,000,000     ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง 500,000         5,000,000 5,000,000        ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง 500,000        ครัวเรือน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย

170,000     
โครงการเรียงหินยาแนวบริเวณ
สะพานบานเนินตอง หมูที่ 25

21

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

5,000,000       

500,000     

โครงการกอสราง ถนน คสล. หมู
ที่ 2 บานน้ําพุ

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่
 7 บานซับสีทอง

กองชาง

500,000       กองชาง

กองชาง

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

20
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500,000     

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่ 
26 บานคลองคลา

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 9
 บานคลองปอบ

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

19

23

ที่

22

โครงการกอสรางถนน คสล.ที่ 23 
บานหวยงาชางบน

500,000     18

ตัวชี้วัด 
(KPI)

10,000,000     

วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ

5,000,000     กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1 แหง 500,000           500,000     500,000         500,000     500,000
ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง 500,000             500,000       500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง 500,000          500,000      5,000,000       1,000,000     500,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ

1 แหง 500,000     500,000         500,000               500,000           500,000 ครัวเรือน

โครงการกอสรางถนน คสล. รอยละ ประชาชน

หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว 1 แหง
500,000    500,000        

ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด 
(KPI)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

25
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่
 18 บานซับนอย

กองชาง26

กองชาง

27
โครงการกอสรางถนน คสล. หมูที่
 10 บานโปงตะแบก

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

28

วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่
 19 บานมะคางาม

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

24

 งบประมาณ

กองชาง

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่
 13 บานลาดนอย
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 3 บานน้ําลัด 1 แหง 300,000          300,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 27 บานน้ําลัดใหม 1 แหง 200,000          200,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 28 บานผาทองใต 1 แหง 200,000      200,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 25 บานเนินตอง 1 แหง 300,000      300,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 26 บานคลองคลา 1 แหง 200,000      200,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 2 บานน้ําพุ 1 แหง 300,000      300,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

 งบประมาณ

30

31

  -180-

ตัวชี้วัด 
(KPI)

29

32

กองชาง
เพื่อใหการ

เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

กองชาง34

กองชาง

กองชาง

33

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงคที่

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อใหการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภัยยิ่งขึ้น



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน กองชาง
1 แหง 320,000   ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง 500,000     ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

3  แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

40

37

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 18  บานซับนอย

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 10  บานโปง
ตะแบก

500,000     

กองชาง

39

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. หมูที่ 20 บาน
กกจั่นเหนือ

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 7  บานซับสีทอง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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กองชาง35

36

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

กองชาง

38

810,000   

500,000     

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 15  บานหนอง
เลาไก

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

500,000     

กองชาง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 17  บานหวยตูม
ใต

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชนเดิน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

       500,000         500,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน ปลดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

รอยละ ประชาชน

8 จุด ครัวเรือน ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน
กองชาง320,000   

กองชาง996,000   
โครงการติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) หมูที่ 4 บานหวยงาชาง-
หมูที2่3 บานหวยงาชางบน

45
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 8  บานผาทอง

347,000     

46

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 26 บานคลองคลา

44 กองชาง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

42

วัตถุประสงคที่

311,000     

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 25 บานเนินตอง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

41

กองชาง

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 21 บานซําเตย
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เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

 งบประมาณ

โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 
คสล. หมูที่ 19 บานมะคางาม

311,000   กองชาง

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

43

540,000     

โครงการ/กิจกรรม

540,000   
เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ

ทรัพยสินของ
ประชาชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    
 (บาท)

 ๒๕62 
(บาท)

 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

100,000     รอยละ อบต.มีภูมิทัศน กองชาง

1 แหง ครัวเรือน ที่เหมาะสม

1 แหง 300,000   300,000    300,000     รอยละ ประชาชน กองชาง

ครัวเรือน เดินทางสะดวก

รอยละ ประชาชน กองชาง

1 แหง 500,000   500,000    ครัวเรือน ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

รอยละ ลดการเกิดน้ํา

1 แหง ครัวเรือน เซาะตลิ่ง

รอยละ ประชาชน

1 แหง    300,000 300,000     ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง      500,000    500,000 500,000        ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

51 กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการกอสรางดาด คสล. คลอง
ลําหมีตาย หมูที่ 27

เพื่อปองกันการ
เกิดน้ําเซาะตลิ่ง

52
โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
500,000    กองชาง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 
16 บานวังมะปราง

กองชาง

 งบประมาณ

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 
21 บานซําเตย

โครงการกอสรางถนน คสล หมูที่
11 บานถ้ําเขาเครือ

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

ยิ่งข้ึน

โครงการถมดินบริเวณ อบต. พุทธ
บาท

49

48

ที่

  -183-

วัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

47

500,000     

เพื่อปรับภูมิทัศน
บริเวณ อบต.

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

50

300,000    



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)
รอยละ ประชาชน

1 แหง      200,000 5,000,000      ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง      100,000    150,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง      300,000      300,000 300,000        300,000     ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง      100,000      200,000 200,000        ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง       1,500,000     1,500,000 1,500,000      1,500,000   ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง      500,000  500,000 500,000  500,000    ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

500,000   กองชาง
โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 27 
บานน้ําลัดใหม

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 16 บานวังมะปราง

56

55

53

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

200,000    

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
หมูที่ 22 บานอางหิน

58

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 17 
บานหวยตูมใต

54

กองชาง

300,000    

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางถนนน้ําลน คสล.
พรอมขุดลอก         หมูที่ 10 บาน
โปงตะแบก

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ

200,000    

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

150,000    

57

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนน คสล.หมูที่ 3
 บานนํ้าลัด

กองชาง

กองชาง1,500,000     
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง       500,000 500,000       500,000        ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง      300,000      300,000 300,000    300,000        ครัวเรือน ไดรับความ
ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง
     500,000       500,000 8,300,000      

ครัวเรือน ไดรับความ
ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง       1,500,000     1,500,000 1,500,000      1,500,000   ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง      500,000    500,000 500,000     500,000    ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง      500,000    500,000 500,000     500,000    ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

59

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 27 บานน้ําลัดใหม

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

8,300,000     

60

กองชาง

61

500,000    

โครงการขุดลอกคลองน้ําลัด 
หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
500,000    

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 24 บานเนินไพร

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

62
โครงการกอสรางฝายน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 22 
บานอางหิน

64

กองชาง

63
โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 6 
บานกกจั่น

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1,500,000     

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง    200,000 200,000    ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง      100,000    250,000 250,000    ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง    600,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง
   600,000

ครัวเรือน ไดรับความปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง    600,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง    600,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

68
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 5 ถึง 
หมูที่ 24

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

65

66

วัตถุประสงค

67
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 3 ถึง 
หมูที่ 19

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง
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โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 
หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

ที่

กองชาง

กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 6 ถึง
หมูที่ 12

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 7 ถึง
หมูที่ 8

70

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
69

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง    600,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน กองชาง

1  แหง    600,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรังและ
วางทอระบายน้ํา รอยละ ประชาชน

หมูที่ 13 บานลาดนอย 1  แหง 500,000     500,000   ครัวเรือน ไดรับความปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง รอยละ ประชาชน

หมูที่ 6 บานกกจั่น 1  แหง 500,000     500,000 ครัวเรือน ไดรับความ
ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง     3,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ
ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง     3,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
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72

ที่

71

 งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

กองชาง

กองชาง

74
เพื่อการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 21 ถึง

หมูที่ 23

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 15 ถึง

หมูที่ 24

กองชาง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

75

73

โครงการซอมผิวทางเสริมผิวทาง
ลาดยางพาราแอสฟลท     ติกคอ
นกรีต หมูที่ 15

76
โครงการซอมผิวทางเสริมผิวทาง
ลาดยางพาราแอสฟลท     ติกคอ
นกรีต หมูที่ 19



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง     3,000,000         3,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง       2,000,000     2,000,000 2,000,000        ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

2,000,000      2,000,000    2,000,000     2,000,000        

7,000,000    

10,000,000     10,000,000         

10,000,000     10,000,000         
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ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 1 ถึง หมูที่ 9

กองชาง

77
โครงการซอมผิวทาง เสริมผิว
ทางลาดยางพาราแอสฟลทติ
กคอนกรีต หมูที่ 24

82

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 24

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

81
โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 15

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

79

โครงการปรับปรุงซอมแซมถนน คสล. 
สายหวยงาชางบน-ซําเตย บานซําเตย 
หมูท่ี 21

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

กองชาง

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

กองชาง

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

80

78
โครงการซอมแซมถนนภายใน
ตําบลพุทธบาท

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

2,000,000     

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

3,000,000     



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

500,000    500,000        500,000     

400,000     400,000   400,000    400,000        400,000     

ประชาชน

500,000    500,000        500,000     ไดรับความ

ปลอดภัย

ประชาชน

400,000     400,000   400,000    400,000        400,000     ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

3 แหง
      2,000,000     2,000,000 2,000,000         2,000,000

ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

2,000,000     กองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

87
โครงการซอมแซมถนนภายใน
ตําบลพุทธบาท

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 9 
บานคลองปอบ

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

86

โครงการกอสรางถนนน้ําลน 
คสล. พรอมขุดลอก หมูที่ 1 
บานหวยตูม

เพื่อใหการ
ระบายน้ําให

สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
กองชาง

83

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 9 บานคลองปอบ

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

85

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

กองชาง

84
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง 300,000             300,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง
        150,000      150,000

ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

200,000    200,000        200,000     

500,000 500,000    500,000        500,000     

90
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง
 หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง

91

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

89
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง
 หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
150,000    กองชาง

88
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
โดยลงหินคลุกพรอมเกลี่ยแตง
 หมูที่ 13 บานลาดนอย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
300,000    กองชาง

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทาง
สะดวก

ปลอดภัย

กองชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

400,000       400,000        400,000     

400,000       400,000        400,000     

500,000     

500,000     

ประชาชน

100,000     ไดรับความ

สะดวก

ประชาชน

100,000     ไดรับความ

สะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

92
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยแตง หมูที่ 7 
บานซับสีทอง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

93
โครงการซอมแซมถนนลูกรังโดยลง
หินคลุกพรอมเกลี่ยแตง หมูที่ 8 
บานผาทอง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

94
โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูที่ 12
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1,800 ม.
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

95

โครงการกอสรางถนนลูกรัง 
เสนผานบาน ผช.สายฝน หมูที่
 12 ถึง หมูที่ 6

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1,500 ม.
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

96

โครวงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 5

เพื่อใหการระบาย
น้ําใหสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
กองชาง

97

โครวงการปรับปรุงถนนลูกรัง
ในหมูบาน หมูที่ 17 เพื่อใหการ

คมนาคมสดวก
ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
กองชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

500,000     

500,000     

500,000     

500,000       500,000        

500,000       500,000        

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

102

โครงการทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 
17 บานหวยตูม

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

101

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 11 บานถ้ําเขา

เครือ

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

กองชาง

100

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
หมูที่ 21 บานซําเตย

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

98

โครงการกอสรางถนน ถนน คสล.
 สายกลุมบานจัดสรร หมูที่ 21 

บานซําเตย
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1,000 เมตร
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

99

โครงการกอสรางถนน ถนน 
น้ําลนผาน หมูที่ 21 บานซํา

เตย
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

3,000,000     3,000,000      

3,000,000   

2,000,000     2,000,000      

1,000,000   

200,000      200,000       

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

106

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 7 บานซับสีทอง - หมูที่

 24 บานเนินไพร
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

107

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 3 บานน้ําลัด เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

104

โครงการกอสรางถนนลูกรังบด
อัด หมูที่ 7 บานซับสีทอง เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

105

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 24 บานเนินไพร เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

103

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 7 บานซับสีทอง เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

111
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอยบาน

นายเสลี่ยง อุนแกว หมูท่ี 14 เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 14

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กวาง 6 เมตร ยาว 4,500 เมตร 
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

110
โครงการกอสรางถนน คสล.สายปาตอง -

วัดสวนสานติธรรม หมูที่ 14 เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

 ยาว 1,500 เมตร 
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

108
โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

หมูที่ 3

112

โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย
บานนางสาวฮวย  กาชัย หมูที่ 14 เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

109

123
โครงการกอสรางถนน คสล.ซอย

บานนางสาวฮวย  กาชัย หมูที่ 14 เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

124

โครงการกอสรางถนน คสล.
ทางเขาบานนายเสนห  หมูที่ 14 เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
กวาง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

เพื่อการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

300,000      300,000       300,000        300,000     

300,000      300,000       300,000        300,000     

1,000,000   

1,000,000   

1,000,000   

500,000     

 งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

125
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

หมูที่ 10
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

127
โครงกอสรางถนนลูกรังบดอัด 

หมูที่ 18
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย กองชาง

126
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง 

หมูที่ 2
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

130

โครงกอสรางถนน คสล. น้ําลน
ผาน หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

128

โครงกอสรางถนน คสล. หมูที่ 
25 บานเนินตอง เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย กองชาง

129

โครงกอสรางถนน คสล. หมูที่ 25 
บานเนินตอง สายเนินตองรีสอรท เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

1,000,000   

1,000,000   

300,000     

1,500,000   

500,000      500,000       500,000        1,000,000   

1,000,000   

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

133

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม ขนาด 3 ชองทางน้ํา

ไหล หมูที่ 26

เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอการ

อุปโภคและบริโภค

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

131

โครงกอสรางถนน คสล.ลูกรัง 
หมูที่ 26 บานคลองคลา เพื่อการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

กองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

132

โครงการซอมแซมประปา
หมูบาน หมูที่ 26

เพื่อใหมีน้ํา
เพียงพอตอการ

อุปโภคและบริโภค

134

โครงการกอสรางถนนลาดยาง 
สายบานผูใหญขจร หมูที่ 13

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

135

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 13

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

136
โครงการกอสรางถนน คสล. 

สายหลังวัด หมูที่ 13
เพื่อใหการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

500,000     

500,000     

500,000     

500,000     

500,000     

500,000     

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

138

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

139

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 4

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

140

โครงการกอสรางถนน คสล.
หมูที่ 20 เพื่อใหการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

137

โครงการซอมแซมถนนลาดยาง
สายหวยงาชาง -อางหินสาย

หลังวัด หมูที่ 4

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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1 แหง

141

โครงการกอสรางถนนน้ําลน
ผาน คสล.หมูที่ 20

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง

142
โครงการกอสรางถนนน้ําลน

ผาน คสล.หมูที่ 22
เพื่อใหการ

คมนาคมสะดวก
ปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน

ประชาชน
เดินทางสะดวก

ปลอดภัย
กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

1,000,000     

500,000        

500,000        

500,000      500,000       500,000        500,000        

500,000        

500,000        

149
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง 500,000     
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย กองชาง

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

145
โครงการกอสรางถนนน้ําลน

ผาน คสล. หมูที่ 26
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

146
โครงการกอสรางถนน คสล. 

หมูที่ 27
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง

โครงการกอสรางถนนลูกรังบด
อัด หมูที่ 27

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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148
โครงการกอสรางถนนน้ําลน

ผาน คสล. หมูที่ 2
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

147
โครงการกอสรางถนนลูกรังบด

อัด หมูที่ 27
เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง
รอยละ

ครัวเรือน
ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

144

โครงการกอสรางทอเหลี่ยม 
หมูที่ 22 เพื่อใหการคมนาคม

สะดวกปลอดภัย
1 แหง

รอยละ
ครัวเรือน

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนเดินทาง
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

143

โครงการกอสรางถนน  คสล.
หมูที่ 22



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง        500,000         500,000
นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง        800,000         800,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง        500,000         500,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง        500,000         500,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

 -199-

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 15
 บานหนองเลาไก

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

150

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 
บานหนองตาด

153

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 17
 บานหวยตูมใต

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

151

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 6 
บานกกจั่น

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

152



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง        500,000         500,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง
เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ
       500,000         500,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง
     5,000,000       5,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง

     4,000,000       4,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

164

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

165

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 14 บานโคงผักชี

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

 -200-

154

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 20
 บานกกจั่นเหนือ

155

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว โดยกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 27
 บานนํ้าลัด

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

๑ แหง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง

     5,000,000       5,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง
     4,900,000       4,900,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง
     4,000,000       4,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง
     2,000,000       2,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

167

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 1 บานหวยตูม

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

168

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 23 บานหวย
งาชางบน

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

165

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

166

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 -201-



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง      5,000,000       5,000,000 ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง      1,600,000       1,600,000 ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง
     7,000,000       7,000,000

ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง        500,000         500,000 ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

จํานวน การคมนาคมสะดวก

1 แหง      5,000,000       5,000,000 ครัวเรือน และปลอดภัย กองชาง

29,248,000             65,927,000    94,150,000     101,150,000          58,150,000     

56                           66            57             55              72            

166

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 15 บานหนองเลา
ไก

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

 -202-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

170

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเพื่อเช่ือมโยงแหลงทองเที่ยว
หลักของพื้นท่ีโดย โดยกอสรางถนน
 คสล.หมูที่ 2 บานน้ําพุ

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

167

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 21 บานซําเตย

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

168

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย

169

โครงการพัฒนาเสนทางขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร โดยกอสราง
ถนน คสล.หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อใหการ
คมนาคมสะดวก

ปลอดภัย



เปาหมาย

(ผลผลผลิต

ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมีน้ํา

1 แหง     100,000         100,000 100,000       ครัวเรือน ใชอยางเพียงพอ

รอยละ การระบายน้ําได

1 แหง     110,000         110,000 110,000       ครัวเรือน ทันทวงที

 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.๒ แนวทางการพัฒนากอสราง สนับสนุนใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงแหลงนํ้าเพื่อการเกษตร นํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลงและปญหานํ้าทวม เชน กอสรางฝาย
 ขุดลอกคลอง ขุดสระนํ้า ไฟฟา ประปา  เพื่อใหบริการแกประชาชนมากขึ้น

     แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

หนวยงานที่

รับผดิชอบ

100,000       กองชาง

110,000       กองชาง

ที่

1
โครงการกอสรางถัง ฝ.33 หมูที่ 24
 บานเนินไพร

เพื่อใหกักเก็บน้ําให
เพียงพอตอการบริโภค

อุปโภค

2
โครงการกอสรางถังกรองสนิมระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 19 บานมะคา
งาม

เพื่อใหการระบายน้ํา
สะดวก



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีน้ําเพื่อการเกษตร

1 แหง      7,000,000 ครัวเรือน อยางพอเพียง กองชาง

รอยละ มีน้ําเพื่อการเกษตร

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน อยางพอเพียง กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

3

4

5

6
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 5
 บานหนองตาด

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการแกมลิง หมูที่ 2 บานน้ําพุ
เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

โครงการขุดลอกฝายคลองวังสุง หมู
ที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
26 บานคลองคลา

 งบประมาณ

  -202-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

7
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
19 บานมะคางาม

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     400,000         400,000        400,000        400,000     400,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

11
โครงการขุดลอกคลองน้ําพุ         
หมูที่ 14 บานโคงผักชี

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

12
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
16 บานวังมะปราง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

10
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
20 บานกกจั่นเหนือ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

  -203-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

9
โครงการขุดลอกหนาฝายคลองหวย
หลัว หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

8

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง       1,000,000      1,000,000     1,000,000     1,000,000       1,000,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง        500,000        500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง         500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง17
โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าหนอง
ตาด   หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

15
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
22 บานอางหิน

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

16
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 28 
บานผาทองใต

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

13
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 6 
บานกกจั่น

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

14
โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 11 
บานถ้ําเขาเครือ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

  -204-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ ปองกันปญหา

1 แหง     400,000         400,000        400,000        400,000     400,000 ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง

รอยละ ปองกันปญหา

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง
22

โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 5
 บานหนองตาด

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

20
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
28 บานผาทองใต

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

21
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 2 
 บานนํ้าพุ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

18
โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 4 บาน
หวยงาชาง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

19
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 9
 บานคลองปอบ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

 งบประมาณ

  -205-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง
    130,000

ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง
    130,000

ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง27
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่
12  บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

25
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 
10 บานโปงตะแบก

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

26
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 
20 บานกกจั่นเหนือ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

23
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 8
 บานผาทอง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

24
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
17 บานหวยตูมใต

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

 งบประมาณ

  -206-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     300,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     900,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     900,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง32
โครงการสรางประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดกลาง หมูท่ี 18 บาน
ซับนอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

30
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
16  บานเนินมะปราง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

31
โครงการสรางประปาหมูบาน แบบ
บาดาลขนาดกลาง หมูท่ี 3 บานน้ํา
ลัด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

28
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
19 บานมะคางาม

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

29
โครงการขุดเจาะบอบาดาล  หมูที่ 
15  บานหวยงาชาง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

 งบประมาณ

  -207-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     150,000         150,000        150,000        150,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     150,000         150,000       150,000       150,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ ประชาชน

1 แหง     200,000         200,000        200,000        200,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1 แหง     200,000         200,000        200,000        200,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

36
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน หมูที่ 8 บานผาทอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

35
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน หมูที่ 26 บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

33
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
18 บานซับนอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

34
โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมปม
จมน้ําและงานไฟฟา หมูที่ 22  บาน
อางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ

  -208-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1 แหง     450,000         450,000        450,000        450,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1  แหง     500,000        500,000        500,000        500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1  แหง     200,000         200,000        200,000        200,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน
1 แหง

    200,000         200,000        200,000        200,000
ครัวเรือน

มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

41
โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 22 บานอางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

39
โครงการกอสรางประปาหอถังสูง
พรอมขยายเขต หมูที่ 20 บานกกจั่น
เหนือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

40
โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน หมูท่ี 14 บานโคง
ผักชี

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

37
โครงการกอสรางประปาหอถังสูง
พรอมขยาเขต หมูที่ 1 บานหวยูม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

38
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 
หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ

  -209-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง 10,000,000          ครัวเรือน ตลอดทั้งป

รอยละ ประชาชน
๑ แหง     300,000 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

รอยละ ประชาชน

1 แหง     300,000 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

รอยละ ประชาชน

1 แหง     300,000 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

รอยละ ประชาชน

1 แหง     300,000 ครัวเรือน มีไฟฟาใช46
โครงการขยายเขตไฟฟาหมูบาน หมู
ที่ 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

45
โครงการขยายเขตไฟฟาหมูบาน หมู
ที่ 13 บานลาดนอย

เพื่อใหประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

44
โครงการขยายเขตไฟฟาหมูบาน หมู
ที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

43
โครงการขยายเขตไฟฟาหมูบาน
 หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อใหประชาชนทุก
ครัวเรือนมีไฟฟาใช

กองชาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

42
โครงการกอสรางแกมลิงโปงเจ็ดหัว 
หมูที่ 12

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

10,000,000       กองชาง

 งบประมาณ

  -210-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง 10,000,000          ครัวเรือน ตลอดท้ังป

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง 9,000,000         ครัวเรือน ตลอดท้ังป

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง 8,000,000         ครัวเรือน ตลอดท้ังป

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง 5,000,000         ครัวเรือน ตลอดท้ังป

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง       70,000 ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีนํ้าใช

1 แหง     310,000         320,000 ครัวเรือน ตลอดป

51
โครงการซอมแซมทํานบดินพรอม
ขุดลอก หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อกักเก็บน้ําน้ําระบาย
ไดดี

กองชาง

52
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม      
   หมูที่ 8 ผาทอง

เพื่อใหน้ําระบายไดสะดวก กองชาง

49
โครงการกอสรางแกมลิงมะคางาม 
หมูที่ 19

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

8,000,000    กองชาง

50
โครงการกอสรางแกมลิงซําเตย หมูที่
 21

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

5,000,000    กองชาง

48
โครงการกอสรางแกมลิงซับนอย หมู
ที่ 18

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

10,000,000     กองชาง

47
โครงการกอสรางแกมลิงหนองตาด 
หมูที่ 5

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชพื้นท่ี
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

10,000,000     กองชาง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง 5,500,000         ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง     500,000         500,000 500,000       ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง     150,000         150,000 150,000       ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง     150,000         150,000 150,000       ครัวเรือน ตลอดป

รอยละ ประชาชนมีน้ําใช

1 แหง     350,000         350,000 350,000       ครัวเรือน ตลอดป

57
โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมปม
จมน้ําและงานไฟฟา หมูที่ 27 บาน
น้ําลัดใหม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

150,000       กองชาง

58
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน หมูที่ 19 บานมะคางาม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

350,000       กองชาง

55
โครงการเรียงหินยาแนว หมูที่ 27 
บานน้ําลัดใหม

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป 500,000       กองชาง

56
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
25 บานเนินตองพรอมปมจมน้ําและ
งานไฟฟา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

150,000       กองชาง

53
โครงการขุดลอกหนาฝายพรอมเรียง
หินพรอมยาแนว หมูที่ 7

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป 4,500,000    กองชาง

54
โครงการขุดลอกคลองลําหมีตาย
พรอมเรียงหินยาแนว หมูที่ 12

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป 2,500,000    กองชาง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

5 จุด       75,000           75,000 ครัวเรือน มีไฟฟาใช

รอยละ แกไขปญหาภัย

1 แหง       1,000,000           1,000,000          1,000,000          1,000,000       1,000,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ ประชาชน

1 แหง     500,000         500,000 500,000       500,000    ครัวเรือน มีไฟฟาใช

รอยละ ประชาชน

1 แหง     500,000         500,000 500,000       ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง

รอยละ ประชาชน

1 แหง     100,000         100,000 100,000       ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง

รอยละ ประชาชน

1 แหง         100,000 100,000       100,000    ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง

63
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา 
หมูบาน หมูที่ 25

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
100,000       กองชาง

64
โครงการจัดตั้งธนาคารน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคาร
น้ําใตดิน)

เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม
ขังและแกไขปญหาภัยแลง

100,000       กองชาง

61
โครงการซอมแซมทํานบบนดิน
พรอมขุดลอก หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
500,000       กองชาง

62
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน หมูที่ 26 บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

500,000       กองชาง

59
โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู
ที่ 22  บานอางหิน

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กองชาง

60
โครงการขุดลอกคลองบุษบง หมูที่ 
23 บานหวยงาชางบน

เพื่อใหมีน้ําไหลผานสะดวก

  -213-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน
1 แหง        1,200,000     2,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

1 แหง     500,000 ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง

น้ําเพื่อการเกษตร

รอยละ ประชาชน
1 แหง        1,200,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง        1,400,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,700,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,600,000     1,300,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,400,000     2,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 3  บานนาลัด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

70
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 4  บานหวย
งาชาง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

71
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 8
  บานผาทอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

69

65
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบหอถังสูง  หมูที่ 22  
บานอางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

  -214-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ

66
โครงการขุดลอกคลองตะเคียน  หมูที่
 19  บานมะคางาม

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

67
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 1  บานหวยตูม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

68
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 2  บานน้ําพุ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      2,200,000     1,200,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      3,000,000     2,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      2,300,000     1,900,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,250,000     1,600,000     2,000,000 ครัวเรือน มีนํ้าใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,100,000 ครัวเรือน มีนํ้าใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,250,000     2,000,000 ครัวเรือน มีนํ้าใชพอเพียง กองชาง

74
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 
11  บานถ้ําเขาเครือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

75
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 
12  บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

76
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบหอถังสูง  หมูที่ 21  บาน
ซําเตย

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

77
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 
17  บานหวยตูมใต

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

78
โครงการปรับปรุงซอมแซมระบบ
ประปาหมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง 
 หมูที่ 16  บานวังมะปราง

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

72
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 
9  บานคลองปอบ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

73
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  หมูที่ 
10  บานโปงตะแบก

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

  -215-

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน
1 แหง      3,000,000     2,800,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,600,000     1,300,000     2,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,250,000     1,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      2,700,000     2,200,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

83 รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,100,000        900,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,700,000     1,400,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,300,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง กองชาง

84
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 28  บานผาทองใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

85
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 20  บานกกจั่นเหนือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

82
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 26  บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ  หมู
ที่ 27  บานน้ําลัดใหม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

80
โครงการซอมแซมประปาหมูบาน 
แบบหอถังสูง  หมูที่ 23  บานหวย
งาชางบน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 22  บานอางหิน

79

 งบประมาณ

81
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 25  บานเนินตอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง      1,300,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง          20,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง          10,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง          10,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง          10,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย
1 แหง        450,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําไร
ทอ (ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน)
ระบบปด หมูที่ 8 ผาทอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

91
โครงการกอสรางระบบธนาคารน้ํา
ใตดิน (ระบบเปด) หมูที่ 5 บาน
หนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

  -๒17-

86
โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดกลาง  
หมูที่ 20  บานกกจั่นเหนือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

87
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําไร
ทอ (ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน) 
ระบบปดหมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

88
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําไร
ทอ (ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน)
ระบบปด หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

89
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําไร
ทอ (ดวยระบบธนาคารน้ําใตดิน)
ระบบปด หมูที่ 13 บานลาดนอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

90



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

2 แหง รอยละ แกไขปญหา
แหงละ      1,000,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         400,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

2 แหง รอยละ แกไขปญหา
แหงละ      1,000,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

93
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 2 
บานน้ําพุ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

98
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 8
 บานผาทอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

95
โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา หมูที่ 
24 บานเนินไพร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

94
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 5 
 บานหนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

  -๒18-
 งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

92
โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ํา หมูที่ 5
 บานหนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

96
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
27 บานน้ําลัดใหม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

97
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

2 แหง รอยละ แกไขปญหา
แหงละ      1,000,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         400,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

3 แหง
รอยละ แกไขปญหา

แหงละ      1,500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

105
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
28 บานผาทองใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

103
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
14  บานโคงผักชี

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

101
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
21  บานซําเตย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

102
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
26  บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

  -๒19-

104
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
18 บานซับนอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

99
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 20 
บานกกจั่นเหนือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

100
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 6 
บานกกจั่น

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

3 แหง รอยละ แกไขปญหา
แหงละ      1,500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         400,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง         500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง     100,000 ครัวเรือน ไฟฟาใช กองชาง

  -๒20-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

106
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 23 
บานหวยงาชางบน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

111
โครงกาปรับปรุงคลอง พรอมเรียง
หินยาแนว หมูที่ 28 บานผาทองใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

107
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 16 
บานวังมะปราง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

108
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
21  บานซําเตย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

109
โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 23 
บานหวยงาชางบน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

110
โครงกาปรับปรุงคลอง พรอมเรียง
หินยาแนว หมูที่ 27 บานน้ําลัดใหม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

112

โครงการกอสรางระบบรองระบายน้ํา
ไรทอ(ธนาคารน้ําใตดินระบบปด หูท่ี
 19

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน



เปาหมาย

(ผลผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชน
1 แหง      1,250,000     1,600,000     2,000,000 ครัวเรือน มีนํ้าใชพอเพียง กองชาง

      500,000       500,000 รอยละ ประชาชนมี

1 แหง ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

  -๒21-

113

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 2 บานน้ําพุ

เพื่อใหนํ้าระบายสะดวก

114

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

115

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

116

โครงการปรับปรุงซอมแซมประปา
หมูบาน แบบบาดาลขนาดใหญ หมูท่ี 8
 บานผาทอง

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

117

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 8 บานผาทอง

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

118

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

119

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       500,000       500,000 ครัวเรือน น้ําเพียงพอกับ กองชาง
การอุปโภค

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ
1 แหง รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

  -๒22-

120

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 23 บานหวยงาชางบน

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

121

โครงการพัฒนาเสนทางขนสงผลผลิต
ทางการเกษตรโดยกอสรางทอลอด
เหลี่ยม หมูที่ 28 บานผาทองใต

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

122
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 3 
ชองนํ้าไหล หมูที่ 10

เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

123 โครงการกอสรางบอบาดาล หมูที่ 12
เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาง

พอเพียง

124 โครงการเสียงตามสาย หมูที่ 12
เพื่อใหประชาชนไดรับ

ขาวสารไดทั่วถึง

125
โครงการขุดสระสระเก็บน้ํา หมูที่ 
12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       1,000,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง         140,000       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนไดรับ
1 แหง       200,000 ครัวเรือน ความปลอดภัย กองชาง

สะดวก

รอยละ ประชาชนไดรับ
1 แหง       200,000 ครัวเรือน ความปลอดภัย กองชาง

สะดวก

รอยละ ประชาชนไดรับ
1 แหง       200,000 ครัวเรือน ความปลอดภัย กองชาง

สะดวก

รอยละ ประชาชนมี
จํานวน 10 จุด     100,000 ครัวเรือน ไฟฟาใช กองชาง

  -๒23-

126
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 
หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

127
โครงการขุดเจาะบอบาดาลพรอมปม
จมน้ําและงานไฟฟา

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

128 โครงการกอสรางสะพานขามคลองสัก
เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวกปลอดภัย

129
โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

130
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าที่บริเวณ
เขาซับตะเคียน หมูที่ 17

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคและ

บริโภคอยางพอเพียง

131
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง หมูที่ 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     100,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     100,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       1,000,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ
3 แหง รอยละ แกไขปญหา
แหงละ     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง
500,000     

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ ประชาชนมี
จํานวน 10 จุด     100,000 ครัวเรือน ไฟฟาใช กองชาง

  -๒24-

132
โครงการซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 
17

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

133
โครงการซอมแซมฝายน้ําลน หมูที่ 
17

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

134
โครงการขยายเขตประปาหมูบาน 
หมูที่ 16

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

135
โครงการขุดลอกคลองสระโรง หมูที่
 16 บานวังมะปราง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

136 โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 16
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

137
โครงการขยายเขตไฟฟาสองสวาง
รายทาง หมูท่ี 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัย

ทุกครัวเรือน     200,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ เพื่อใหประมีไฟฟา

2 สายระยะทาง     200,000 ครัวเรือน ใชครบทุกครัวเรือน กองชาง
4,500 ม.

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       500,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี
1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

144
โครงการติดตั้งไฟฟารายทางภายใน
หมูบาน หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 แหง

    100,000
ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

  -๒25-

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 21 เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

143 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 21 เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

138
โครงการจัดทําธนาคารน้ําใตดินให
ครบทุกครัวเรือน หมูที่ 16

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

139 โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ 21
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

140
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู
ที่ 21

เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

141
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าแกมลิง 
หมูที่ 21

เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

142



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

145
โครงการติดตั้งไฟฟารายทางภายใน
หมูบาน หมูที่ 21

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 แหง
    100,000

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

148
โครงการไฟฟาขยายเขตประปา
หมูบาน หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 แหง
    100,000

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       100,000 ครัวเรือน น้ําอุปโภคบริโภค กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
2 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

  -๒26-

149

โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 7 
        ซับสีทอง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

146 โครงการเสียงตามสาย หมูที่ 15
เพื่อใหประชาชนไดรับ

ขาวสารไดทั่วถึง

147
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม 3 
ชองนํ้าไหล หมูที่ 7

เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 7 เพื่อใหระบายน้ําไดสะดวก

150
โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้า           
   บานซับสีทอง หมูที่ 7

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

151

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

152

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมโดยการกอสรางฝาย
น้ําลน คสล.พรอมขุดลอก หมูที่ 7 
บานซับสีทอง

เพื่อใหมีน้ําเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภค

1 แหง     1,300,000     1,300,000
รอยละ
ครัวเรือน

แกปญหาภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     1,500,000     1,500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     1,500,000     1,500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     1,500,000     1,500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     100,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

  -๒27-

โครงการขุดลอกคลองลําหมีตาย 
หมูที่ 3

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

157
โครงการกอสรางแทงนํ้าประปา หมู
ที่ 3

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

158
โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัว V 
สายโปงตาเบา หมูที่ 3

เพื่อใหมีนํ้าสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

153

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมโดยการกอสรางฝายน้ําลน
 คสล.พรอมขุดลอก หมูท่ี 13 บานลาด
นอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

154

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมโดยการกอสรางฝายน้ําลน
 คสล.พรอมขุดลอก หมูท่ี 18 บานซับ
นอย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

155

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อแกไข
ปญหาน้ําทวมโดยการกอสรางฝายน้ําลน
 คสล.พรอมขุดลอก หมูท่ี 23 บานหวย
งาชางบน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

156



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     100,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา กองชาง

2 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง

160 โครงการไฟฟรายทาง หมูท่ี 21
เพื่อใหประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

30 จุด
    100,000

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กองชาง

161
โครงการขยายเขตไฟฟาชุมชน หมูที่
 24

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 แหง
    100,000

รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กองชาง

162
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง 
หมูที่ 24

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 แหง

    100,000
รอยละ
ครัวเรือน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กองชาง

รอยละ แกไขปญหา กองชาง

1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง

รอยละ ประชาชนไดรับรู กองชาง

1 แหง     100,000 ครัวเรือน ขอมูลขาวสาร

159
โครงการกอสรางรางระบายน้ําตัว V
 หนาบานนายราย หมูที่ 3

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

  -๒28-

163 โครงการขุดลอกฝายน้ําลน หมูที่ 24
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

164
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตาม
สาย หมูที่ 24

เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

159
โครงการกอสรางฝายน้ําลนสายโปง
ตาเบา  หมูที่ 3   ซับน้ําลัด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

165
โครงการขยายเขตวางประปา หมูที่ 
24

เพื่อใหมีน้ําอุปโภคและบริโภค
อยางพอเพียง

1 แหง
    100,000

รอยละ
ครัวเรือน

แกไขปญหาภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัย

ทุกครัวเรือน     200,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

ทุกครัวเรือน     200,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

ทุกครัวเรือน     200,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

ทุกครัวเรือน     200,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ ประชาชน

1 แหง 75,000      ครัวเรือน มีไฟฟาใช

167
โครงการจัดทําธนาคารน้ําใตดินให
ครบทุกครัวเรือน หมูที่ 24

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

166 โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 24
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

  -๒29-

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

170 โครงการขุดลอดคลองลําหมีตาย
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

171
โครงการติดตั้งฟารายทาง หมูที่ 25 
 บานเนินตอง

เพื่อใหประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน
กองชาง

168
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู
ที่ 18

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

169
โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม หมู
ที่ 25

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

172
โครงการกอสรางประปาพรอมดื่ม 
หมูที่ 28 บานผาทอง

เพื่อใหมีน้ําอุปโภคและบริโภค
อยางพอเพียง

1 แหง
      1,500,000

รอยละ
ครัวเรือน

แกไขปญหาภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา
1 แหง     130,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง       50,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนไดรับรูขาว

1 แหง       50,000 ครัวเรือน สารไดอยางทั่วถึง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ แกไขปญหา

1 แหง     500,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

  -๒30-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

173

โครงการกอสรางรางสงนํ้า (จากอาง
เก็บน้ําผาทองใตไปเหมืองแร) หมูที่ 
28

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

174
โครงการขุดเจาะบอบาดาล         
หมูที่ 13

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

175
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง         หมูที่ 13

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน

176
โครงการขยายเสียงตามสายใน
หมูบาน        หมูที่ 13

เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสารไดอยาง

ทั่วถึง

177
โครงการจุดเจาะบอบาดาล        
หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

178
โครงการขุดลอกคลองตะเคียน       
 หมูที่ 4

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหา
2 แหง     200,000 ครัวเรือน ภัยแลง กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

2 แหง     200,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

2 แหง     200,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

2 แหง     200,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

1 แหง     130,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

1 แหง
    200,000

ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

1 แหง     200,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

  -๒31-

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

179
โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมูที่
 4

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

181
โครงการวางทอระบบประปา หมูที่ 
20 บานกกจั่น

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและ

182
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง หมูที่ 20

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและ

183
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
20 บานกกจั่น

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

184

180
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง หมูที่ 4

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

185
โครงการขยายเขตประปา หมูที่ 22
 บานอางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

โครงการขุดสระน้ํา หมูที่ 20 บาน
กกจั่น



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมี

3 แหง     200,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

3 แหง     130,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

10 จุด     500,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง     100,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง     130,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง     100,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนมีคุณภาพ

1 แหง         2,000,000 ครัวเรือน ชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

189
โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวางราย
ทาง หมูที่ 22

เพื่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและ

190
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
26 บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

187
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 
22 บานอางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

  -๒32-

188
โครงการวางทอระบายน้ํา 22 บาน
อางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

186
โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา หมูที่
 22 บานอางหิน

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

191
โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 26 
บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

192
โครงการกอสรางประปาขนาดใหญ 
หมูที่ 26 บานคลองคลา

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชนมี

13 แหง     100,000 ครัวเรือน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ ประชาชนไดรับรู กองชาง

1 แหง     100,000 ครัวเรือน ขอมูลขาวสาร

รอยละ ประชาชนมี

1 แหง     130,000 ครัวเรือน คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัย

1 แหง             600,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

1 แหง             600,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

1 แหง     500,000         500,000        500,000        500,000     500,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

รอยละ แกไขปญหาภัย

1 แหง     400,000         400,000        400,000        400,000     400,000 ครัวเรือน แลงและปญหาน้ํา กองชาง

ทวมขัง

ที่

193
โครงการกอสรางฝายกักเก็บน้ํา หมูที่
 27 บานน้ําลัดใหม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

194
โครงการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตาม
สาย หมูที่ 2

เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

195
โครงการขุดเจาะบอบาดาล หมูที่ 2
 บานนํ้าพุ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

198
โครงการขุดลอกคลองโปงตาเบา 
หมูที่ 4 บานหวยงาชาง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

199
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
10 บานโปงตะแบก

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

196

โครงการขุดบอธนาคารน้ําใตดิน
พรอมวางทอ (ระบบเปด) หมูที่ 28 
บานผาทองใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

197

  -๒33-

โครงการขุดบอธนาคารน้ําใตดิน
พรอมวางทอ (ระบบเปด) หมูที่ 9 
บานคลองปอบ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง



  -234-

เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        310,000             310,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        310,000             310,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        360,000             310,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

201

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยขุดสระเก็บน้ํา จุดที่ 2 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
เปด หมูที่ 5            บานหนองตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

202

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยกอสรางธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
ปด หมูที่ 4           บานหวยงาชาง

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

200

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยขุดสระเก็บน้ํา จุดที่ 1 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
เปด หมูที่ 5            บานหนองตาด



  -235-

เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

      2561  

   (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        200,000             200,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        250,000             250,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง        300,000             300,000 ครัวเรือน และปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

204

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยกอสรางธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
ปด หมูที่ 17           บานหวยตูมใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

205

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยกอสรางธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
ปด หมูที่ 19           บานมะคางาม

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

203

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลผลิตภาคเกษตร
โดยกอสรางธนาคารน้ําใตดิน ระบบ
ปด หมูที่ 5                 บานหนอง
ตาด

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคแกไขปญหาน้ํา

ทวมขัง



  -236-

เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

 ๒๕๖1 

(บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวนนัก การคมนาคมสะดวก

1 แหง     2,000,000          2,000,000 ทองเที่ยว และปลอดภัย กองชาง

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

1 แหง     5,000,000          5,000,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    5,000,000          5,000,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    4,000,000          4,000,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

208

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการกักเก็บน้ําภาค
เกษตรกรรม โดยการกอสรางแกม
ลิงซําเตย หมูที่ 21 บานซําเตย

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอยาง
เพียงพอ

1 แหง

207

โครงการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเพิ่ม
ศักยภาพการกักเก็บน้ําภาค
เกษตรกรรม โดยการกอสรางแกม
ลิงมะคางาม หมูที่ 19 บานมะคางาม

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชอยาง
เพียงพอ

206

โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ปรับปรุงอางเก็บน้ําหนองตาด หมูที่
 5 บานหนองตาด โดยกอสรางถนน
 คสล.

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

209

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเก็บน้ําภาคเกษตร โดย
ขุดลอกคลองลําหมีตาย หมูที่ 3 
บานน้ําลัด

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง



  -237-
เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

 ๒๕๖1 

(บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    1,000,000          1,000,000
ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    1,000,000          1,000,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    1,000,000          1,000,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

    1,400,000     1,400,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

210

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อพัฒนา
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ํา
ภาคเกษตร โดยขุดลอกสระเก็บน้ํา 
หมูที่ 4 บานหวยงาชาง

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

2 แหง

211

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อพัฒนา
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ํา
ภาคเกษตร โดยขุดลอกสระเก็บน้ํา 
หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

2 แหง

212

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อพัฒนา
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ํา
ภาคเกษตร โดยขุดลอกสระเก็บน้ํา 
หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

2 แหง

213

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อพัฒนา
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ํา
ภาคเกษตร โดยขุดลอกสระเก็บน้ํา 
หมูที่ 17 บานหวยตูม

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

2 แหง



  -238-
เปาหมาย

(ผลผลผลิต
ของโครงการ)

 ๒๕๖1 

(บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ แกไขปญหาภัยแลง

       500,000             500,000 ครัวเรือน ประชาชนมีน้ําใช กองชาง
อยางเพียงพอ

17,735,000    71,885,000        78,610,000       73,810,000          25,655,000    

             54                  69 46                33                84             

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

214

โครงการขุดลอกแหลงน้ําเพื่อพัฒนา
เกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ํา
ภาคเกษตร โดยขุดลอกสระเก็บน้ํา 
หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อใหการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

1 แหง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ประชาชน

2 แหง มีรายได สํานักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

5 แหง       100,000 มีรายได สํานักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร

      แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑ การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สราง

รายไดเพ่ิมขึ้น
จํานวน

กลุมอาชีพ

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

๒.๑ สงเสริมกลุมอาชีพ และผลิตภัณฑชุมชนใหแกกลุมอาชีพและประชาชนในตําบลเพื่อใหมีรายไดเสริม

 งบประมาณ

โครงการสงเสริมและพัฒนา
สินคาเษตรดวยปุยชีวภาพใน
พื้นท่ีตําบลพุทธบาท

1,000,000

จํานวน
กลุมอาชีพ

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สราง

รายไดเพ่ิมขึ้น

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะขุน

1,000,000



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ประชาชน

2 แหง มีรายได สํานักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น

ประชาชน

2 ครั้ง มีรายได สํานักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น

มีรายได

1 ครั้ง       150,000      150,000 150,000 ชวยลดภาระ สํานักปลัดฯ

ครอบครัว

จํานวน ประชาชน

2 ครั้ง กลุมอาชีพ มีรายได สํานักปลัดฯ

เพิ่มขึ้น

จํานวน ประชาชนมีจิต

2 ครั้ง         20,000 20,000        20,000        กลุมอาชีพ สํานึกในภูมิปญญา สํานักปลัดฯ

ของทองถิ่นฯ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ

 -๒37-

วัตถุประสงคที่ โครงการ/กิจกรรม

จํานวนคน

จํานวน
กลุมอาชีพ

จํานวน
กลุมอาชีพ

200,0003

4
โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สราง

รายไดเพ่ิมขึ้น

5

โครงการlสงเสริมและการพัฒนา
สินคาเกษตรดวยปุยชีวภาพใน
พื้นท่ีตําบลพุทธบาท

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สราง

รายไดเพ่ิมขึ้น

150,000

เพื่อสงเสริมใหนักเรียน/
นักศึกษามีรายได แบงเบา

ภาระครอบครัว

      100,000

20,000        

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน
ครัวเรือนมีอาชีพเสริม สราง

รายไดเพ่ิมขึ้น

60,000

200,000200,000

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานชวงปดเทอม

6

7
โครงการสนับสนุนภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกดาน

เพื่อสงเสริมและสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษภูมิ

ปญญาทองถิ่น

โครงการ ตนกลาพอเพียง



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชนรูและ

2 ครั้ง กลุมอาชีพ เขาใจถึงแนวทาง สํานักปลัดฯ

ตามปรัชญาฯ

จํานวน มีแหลงเรียนรู

๑ แหง กลุมอาชีพ วิถึชีวิตตามแนว สํานักปลัดฯ
เศรษฐกิจพอเพียง

จํานวน ผลิตภัณฑมี

2 ครั้ง กลุมอาชีพ มาตรฐาน สํานักปลัดฯ

จํานวน ผลิตภัณฑของ

1 ครั้ง กลุมอาชีพ กลุมฯเปนที่ สํานักปลัดฯ
ตองการของตลาด

จํานวน ผลิตภัณฑของ

2 ครั้ง กลุมอาชีพ กลุมฯเปนที่ สํานักปลัดฯ
ตองการของตลาด

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

        30,000

ตัวชี้วัด 
(KPI)

 -๒38-

โครงการพัฒนาสงเสริมรายไดแก
กลุมแมบานน้ําพริกชาววัง

13
เพื่อสรางรายไดเสริมใหแก

ประชาชน         50,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

เพื่อเปนแหลงเรียนรูวิถีชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

12
โครงการกิจกรรมพัฒนาศูนยพัฒนา
ครอบครัวสงเสริมการใชเวลาวางของ
เยาวชนพับเหรียญโปรยทาน

โครงการฝกอบรมและสราง
ความรูตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

50,000        

 งบประมาณ

วัตถุประสงค

โครงการฝกอบรมพัฒนาฝมือ
และคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
และทองถิ่น

เพื่อพัฒนาฝมือและคุณภาพ
ของสินคาใหเปนที่ตองการ

ของตลาดมากข้ึน

11

เพื่อสรางรายไดเสริมใหกับ
เยาวชนและเปนการใชเวลา

วางใหเกิดประโยชน

โครงการสงเสริมสินคาพัฒนา
ศักยภาพสินคากลุมอาชีพใหเปน
สินคา OTOP ระดับตําบล

เพื่อยกระดับสินคาใหมี
คุณภาพ       140,000

        50,000

8

เพื่อใหประชาชนรูและเขาใจ
ถึงแนวทางตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

9
โครงการสรางศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

        30,000

10



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

พัฒนาอาชีพ

2 แหง 90,000        เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน
กลุมอาชีพ

16
โครงการชุมชนสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวชุมชนศูนยบริการถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อเปนศูนยในการ
พัฒนาการผลิตขาว         90,000

        50,000

        20,000

14

15
โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนา 
การประกอบอาชีพ หมู 23

 งบประมาณ

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

โครงการพัฒนาอาชีพทําบายศรี
เพื่อสงเสริมและพัฒนา

อาชีพทําบายศรี

 -239-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

17
โครงการสงเสริมอาชีพจักรสาน
ทําจากไมไผ

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

18
โครงการจัดทําเกษตรแบบ
ผสมผสานตนแบบ

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

19
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสาน
ตะกราเงินทุนสนับสนุนโครงการ
พัฒนาอาชีพ

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 20,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

จํานวน 1 ชุด 200,000   กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 50,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 -240-

21
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
เกษตรผสมผสาน หมูที่ 6

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

22
โครงการสงเสริมปลูกผักสวน
ครัวรั้วกินได หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ไดตามแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

20
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพการ
เลี้ยงไกไข หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ

23
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพ
ใหกับประชาชน หมูที่ 16

เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

24
โครงการกอสรางโรงเรือนอบ
มะขามจัดซื้อเครื่องอบมะขาม
พรอมอุปกรณ หมูที่ 21

เพื่อสงเสริมอาชีพในหมูบาน
ใหมีรายไดเสริม

25
โครงการอาชีพการแปรูปมะขามเพื่อ
จําหนายภายในประเทศและสงออก
จําหนายในตางประเทศ หมูที่ 21

เพื่อสงเสริมอาชีพในหมูบาน
ใหมีรายไดเสริม



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน พัฒนาอาชีพ

๑ ครั้ง 50,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน ลดรายจาย

๑ ครั้ง 50,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน ลดรายจาย

๑ ครั้ง 50,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

จํานวน ลดรายจาย

๑ ครั้ง 50,000     กลุมอาชีพ เพิ่มรายได สํานักปลัดฯ

ประชาชนผู เพิ่มรายได

1 แหง 960,000     960,000     วางงาน ใหแกประชาชน สํานักปลัดฯ

30

โครงการพัฒนาศูนยกลางรวบรวม
และกระจายสินคาและการเชื่อมโยง
การตลาดระดับชุมชนโดยการ
กอสรางอาคารคัดแยกผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อใหประชาชนมีรายได
เสริมทางคมนาคมสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 -241-

26
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพสตรี
แปรรูปอาหารเย็นและเย็บปกถัก
รอย

เพื่อสงเสริมอาชีพในหมูบาน
ใหมีรายไดเสริม

27
โครงการเกษตรพอเพียงและ
เกษตรอินทรีย

เพื่อใหประชาชนลดรายจาย
เพิ่มรายได

29
โครงการสงเสริมรายไดกลุมสตรี
เลี้ยงไก - เปด

เพื่อใหประชาชนลดรายจาย
เพิ่มรายได

28
โครงการสงเสริมการปลูกพืช
สมุนไพร หมูที่ 7

เพื่อใหประชาชนลดรายจาย
เพิ่มรายได



 -242-

เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561    

 (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ประชาชนผู เพิ่มรายได

๑ แหง 960,000     960,000     50,000     วางงาน ใหแกประชาชน สํานักปลัดฯ

1,030,000    480,000     370,000 260,000 590,000

14               5                3 3 13

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

26

โครงการพัฒนาศูนยกลางรวบรวม
และกระจายสินคาและการเชื่อมโยง
การตลาดระดับชุมชนโดยการ
กอสรางอาคารคัดแยกผลผลิตทาง
การเกษตร หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อใหประชาชนมีรายได
เสริม ทางคมนาคมสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)
 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)  ๒๕๖5 (บาท)

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง         500,000        500,000 นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง      500,000      500,000             500,000 นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

     โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ถ้ําผาทอง ม.8

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

3.๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยการกอสราง ปรับปรุงเสนทาง ปรับปรุงภูมิทัศน รวมทั้งการใหความรูแกประชาชนในการใหบริการแก
นักทองเที่ยว
      แผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานเคหะและชุมชน

2

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาง
เก็บน้ําซําเตย ม.21

     500,000

ตัวช้ีวัด (KPI)

1

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่

 งบประมาณ

         500,000



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)
 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)  ๒๕๖5 (บาท)

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง         8,000,000       8,000,000 นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

ภูมิทัศนภายใน

๑ แหง อบต. สวยงาม กองชาง

สะอาดนามอง

5 แหง กองชาง

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง       4,000,000       4,000,000 นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

7

โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวอางเก็บน้ําลาดนอย 

หมูที่ 13

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล

5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ภายใน อบต.

เพื่อใหเปนสถานที่นาอยู 
นาชวนมอง สะอาดตา

มากยิ่งขึ้น

6

โครงการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธบริการ

นักทองเที่ยว

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยว
500,000

4

3

โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวอางเก็บน้ําหนองตาด

 ม.5

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

วัตถุประสงค

 งบประมาณ

เปน
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

จํานวน
พนักงาน 

อบต.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
น้ําตกแสนสมบูรณ-วัดปาเขา

ฟนฟน ม.13

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล      500,000

ตัวช้ีวัด (KPI)

จํานวน
แหลง

ทองเที่ยว

300,000



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)
 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)  ๒๕๖5 (บาท)

จํานวน ภูมิทัศน

๑ แหง       4,000,000       4,000,000 นักทองเที่ยว ในตําบล กองชาง

เพิ่มขึ้น สะอาดนามอง

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง          920,000         920,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง       6,300,000       6,300,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง       6,500,000       6,500,000 นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

11

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 11 บานถ้ําเขา
เครือ

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

10

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 8 บานผาทอง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

9

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานซับสีทอง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

8

โครงการปรับปรุงแหลง
ทองเที่ยวอางเก็บผาทอง หมูที่

 28

เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยว
สะอาดสวยงามของตําบล
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ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)
 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)  ๒๕๖5 (บาท)

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง
      4,200,000       4,200,000

นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง
      9,000,000       9,000,000

นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

13

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 25 บานเนินตอง

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

12

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 24 บานเนินไพร

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)
 ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)  ๒๕๖5 (บาท)

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง
      4,000,000       4,000,000

นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

จํานวน เสนทางการ

๑ แหง
      5,000,000       5,000,000

นักทองเที่ยว การเดินสะดวก กองชาง

เพิ่มขึ้น ปลอดภัย

            2                 2 12 12 2

      800,000          1,000,000 52,920,000    52,920,000    1,000,000    

15

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

14

โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยว
ชุมชนเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวหลัก
ของพื้นที่ โดยกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานลาดนอย

เพื่อใหการคมนาคมสะดวก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

พื้นที่ปาชุมชน     50,000
จํานวน 28 ปาไมอุดม สํานักปลัด

ตําบลพุทธบาท
หมูบาน สมบูรณ

1 คร้ัง

พื้นที่ปาชุมชน จํานวน 28 ปาไมอุดม สํานักปลัด
ตําบลพุทธบาท 50,000 หมูบาน สมบูรณ

1 คร้ัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

      แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยรวมกับองคกร ชุมชนและกลุมตางๆ

 งบประมาณ

     50,000โครงการสนับสนุนพันธุกลาไม   
  ปลูกปาชุมชนภายในหมูบาน1

2

โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ
เกียรติ

     50,000     50,000

50,000 50,000

เพื่อใหประชาชนชวยกัน
ดูแลรักษาปาในชุมชนกัน

มากขึ้น

เพื่อใหประชาชนชวยกัน
ดูแลรักษาปาในชุมชนกัน

มากขึ้น
50,000



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน 28 ปองกันไฟปา สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบาน และหมอกควัน

จํานวน 28 ชวยลดภาวะ สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบาน โลกรอน

จํานวน 28 มีการปลูกผัก สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบาน ปลอดสารพิษ

อยางแพรหลาย

จํานวน 28 ลดการใชสาร สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูบาน เคมีลดคาใชจาย

จํานวน 28 ชุมชนสวยงาม สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 100,000 100,000 100,000 100,000 หมูบาน มีแหลงอาหาร

ลดคาใชจาย

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อปองกันและลดปญหา
ภาวะโลกรอน

เพื่อใหชุมชนมีภูมิทัศน
สวยงาม

6

โครงการสงเสริมการใชปุย
ชีวภาพแทนการใชสารเคมี

เพื่อสงเสริมการใชปุย
ชีวภาพแทนสารเคมี

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
ตําบลพุทธบาท

วัตถุประสงค

4

โครงการสงเสริมสนับสนุนการ
ปองกันและลดภาวะปญหาโลก
รอน

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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ตัวชี้วัด 
(KPI)

 งบประมาณ

7

โครงการปองกันไฟปาและ
ควบคุมหมอกควันในพ้ืนที่ปา
ชุมชนและปาสงวนตําบลพุทธ
บาท

3

5

โครงการสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ

เพื่อใหความรูแกประชาชน
ตําบลพุทธบาท

เพื่อสงเสริมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน 28 ชุมชนสวยงาม สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 หมูบาน มีแหลงอาหาร

ลดคาใชจาย

จํานวน 28 ชุมชนสวยงาม สํานักปลัด
พื้นที่ตําบลพุทธบาท 50,000 หมูบาน มีแหลงอาหาร

ลดคาใชจาย

เพื่อใหประชาชนมีความรู จํานวน 28 ประชาชนได

เกี่ยวกับการใช ประชาชนตําบลพุทธบาท
120000 หมูบาน รับความรูเรื่อง

รถจักรยานยนต การใชรถจักร

ยาน

รอยละ ประชาชนคัด กองสาธาฯ
1 แหง

10,000 ประชาชน แยกขยะได

อยางถูกตอง

   400,000    450,000 400,000 620,000 10,000

7 8 7 10 1
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ตัวชี้วัด 
(KPI)

สํานักปลัด

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

9
โครงการปนจักรยานรักษ
สิ่งแวดลอม

เพื่อใหประชาชนนําความรูที่
ไดมาพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

โครงการบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ

เพื่อใหประชาชนนําความรูที่
ไดมาพัฒนา

8

 งบประมาณ

11 โครงการคัดแยกขยะ หมูที่ 6
เพื่อใหประชาชนคัดแยก

การทิ้งขยะใหถูกตอง

10
โครงการอบรมใหความรูและ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช

รถจักรยานบนทองถนน



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน มีสถานที่ กองสาธาฯ
28 หมูบาน      300,000      300,000   300,000   300,000 หมูบาน ทําลายขยะ

ที่เหมาะสม

จํานวน เพื่อใหประ กองสาธาฯ
1 แหง      200,000      200,000   200,000   200,000 หมูบาน ชาชนคัดแยก

ใหถูกวิธี

และไมใหมีขยะ

      แผนงานเคหะและชุมชน

1

โครงการจัดซื้อถังขยะ ภายใน
หมูบาน เพื่อใหมีที้งขยะในหมูบาน

2 โครงการธนาคารขยะ

เพื่อการจัดการขยะใหมี
มูลคาเพ่ิม

๑.๒ สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและมลพิษตางๆ ในตําบล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาสี่ป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561   

  (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

   500,000.0      500,000 500,000 500,000 1 แหง มีสถานที่ กองสาธาฯ
1 แหง ทําลายขยะ

ที่เหมาะสม

-             1,000,000  500,000  700,000  

3 3 3 3

 งบประมาณ

3
โครงการจัดหาสถานที่ท้ิงขยะที่
เหมาะสม

เพื่อใหมีสถานที่ทําลายขยะ
ที่ถูกสุขอนามัย
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561     

(บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

เยาวชนหันมาเลนกีฬา 

1 แหง       500,000       500,000         500,000         500,000 1 แหง ไมมั่วสุมกับยาเสพติด กองชาง

ลานกีฬามีแสงสวาง
2 แหง 200,000      200,000        2 แหง การออกกําลังกายมี กองชาง

ความปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

2
โครงการติดตั้งระบบไฟฟา
แสงสวางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพื่อใหมีระบบไฟฟาลานกีฬา
เอนกประสงคสําหรับการ

ออกกําลังกาย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     แผนงานบริหารงานทั่วไปและแผนงานเคหะชุมชน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๕.๑ สงเสริมดานกีฬาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1
โครงการจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกาย หมูที่ 6         
 บานกกจั่น

เพื่อใหเยาวชนหันมาเลน
กีฬาปองกันการมั่วสุมยา

เสพติด

วัตถุประสงค

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

เยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 แหง       500,000 500,000      500,000        500,000        1 แหง มีสุขภาพดี กองชาง

 คณะผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ

๑ ครั้ง         50,000         50,000           50,000           50,000
พนักงาน พนักงาน อบต. ไดรวม สํานักปลัดฯ

สวนตําบล กิจกรรมสรางความสามัคคี

 เยาวชน ประชาชนทั่วไป

2 ครั้ง       400,000       400,000         400,000         400,000
พนักงาน มีสุขภาพดี สํานักปลัดฯ

สวนตําบล

เพื่อใหเยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 แหง      2,600,000
1 แหง มีท่ีไวออกกําลังกาย กองชาง

และใชแขงขันกีฬา

เพื่อใหเยาวชน ประชาชน

1 แหง      2,600,000      4,200,000      3,200,000
1 แหง ทั่วไปมีท่ีไวออกกําลังกาย กองชาง

และใชแขงขันกีฬา

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออกกําลังกาย

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

7
โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปออกกําลังกายเพื่อการมี

สุขภาพที่ดี
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4

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

โครงการแขงขันกีฬา
ภายในพนักงาน อบต.
สัมพันธ

เพื่อสรางความสามัคคีระหวาง
ผูบริหาร,สมาชิกสภาฯ,พนักงาน
ไดรวมกิจกรรมการแขงขันกีฬา

และพบปะสานสัมพันธ

6
โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล หมูที่ 1 บานหวยตูม

5
โครงการแขงขันกีฬาตอตานยา
เสพติดเพื่อความปรองดอง
สมานฉันท

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปออกกําลังกายเพื่อการมี

สุขภาพที่ดี

3
โครงการกอสรางลานกีฬา
 หมูที่ 5 บานหนองตาด

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออกกําลังกาย

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ที่
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

ประชาชนมีลานเอนกประสงค

1 แหง 500,000      1 แหง ไวใชประโยชน กองชาง

เพื่อใหเยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 แหง      3,200,000
1 แหง มีท่ีไวออกกําลังกาย กองชาง

และใชแขงขันกีฬา

เพื่อใหเยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 แหง      3,200,000
1 แหง มีท่ีไวออกกําลังกาย กองชาง

และใชแขงขันกีฬา

ประชาชนมีลานเอนกประสงค

1 แหง        4,200,000
1 แหง ไวใชประโยชน กองชาง

ประชาชนมีลานเอนกประสงค

1 แหง       500,000         500,000           500,000         500,000
1 แหง ไวใชประโยชน กองชาง

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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8
โครงการกอสรางลาน
เอนกประสงควัดหนองตาด

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชประโยชน

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชประโยชน

10
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล
 พื้นยางพารา หมูที่ 6 บานกก
จั่น

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออกกําลังกาย

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

9
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล
 พื้นยางพารา หมูที่ 13 บาน
ลาดนอย

เพื่อใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสถานที่ออกกําลังกาย

เพื่อการมีสุขภาพที่ดี

11
โครงการกอสรางสนามฟุต
ซอล หมูที่ 13 บานลาด
นอย

12
โครงการกอสรางลานกีฬา
 หมูที่ 23 บานหวยงาชาง
บน

เพื่อใหประชาชนมีสถานที่
ใชประโยชน



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

1 แหง 500,000      1 แหง ชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

1 แหง         500,000
1 แหง ชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

1 แหง         500,000 1 แหง ชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

เยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 ครั้ง           8,000             8,000             8,000             8,000 1 แหง มีสุขภาพดี สํานักปลัด

เยาวชน ประชาชนทั่วไป

1 ครั้ง         15,000         15,000           15,000           15,000 1 แหง มีสุขภาพดี สํานักปลัด

16
โครงการแขงขันกีฬาฟุต
ซอล อําเภอชนแดน

เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปออกกําลัง
กายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

17
โครงการแขงขันกีฬา
จามจุรี -ชงโค

เพื่อใหเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปออกกําลัง
กายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

13

14
โครงการติดตั้งกลอง วงจร
ปด (CCTV หมูที่ 23)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและคุณมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

15
โครงการติดตั้งกลอง วงจร
ปด (CCTV หมูที่ 27)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและคุณมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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โครงการติดตั้งกลอง วงจร
ปด (CCTV หมูที่ 5)

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินและคุณมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561   

  (บาท)
 ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

พนักงาน เด็กเยาวชนและประชาชน

1 ครั้ง 50,000        50,000        50,000          50,000          สวนตําบล ในเขตพ้ืนที่ อบต.ใชเวลา อําเภอชนแดน

วางใหเกิดประโยชน

พนักงาน เด็กเยาวชนและประชาชน

1 ครั้ง       150,000       150,000         150,000         150,000 สวนตําบล ในเขตพื้นที่ อบต.ใชเวลา อําเภอชนแดน

วางใหเกิดประโยชน

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

1 แหง     500,000 1 แหง ชีวิตและทรัพยสิน กองชาง

   1,450,000 9,350,000 950,000 1,150,000 500,000

                 4 14               3                   4                   1               

  -256-

20
โครงการติดตั้งกลอง          
วงจรปด  หมูที่ 4

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

19
โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
 9 ตําบลล สัมพันธตานภัยยา
เสพติด

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

18

โครงการสงทีมนักกีฬาสมัคร
เขารวมการแขงขันฟุตบอล
มวลชนระดับอําเภอและระดับ
จังหวัด

เพื่อใหประชาชนไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

พื้นท่ีตําบลพุทธบาท 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

ประชากร มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น
พื้นท่ีตําบลพุทธบาท 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

1 ครั้ง ปลอดโรค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

     แผนงานสาธารณสุข

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๕.๒ แนวทางการพัฒนา จัดระบบทางการแพทยและสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 

2

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

โครงการตามพระราชดําริฯลฯ
เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

 งบประมาณ

วัตถุประสงค
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการรณรงคปองกัน
ไขเลือดออก/ไขหวัดใหญ/

ไขหวัดนกฯ

เพื่อใหความรูแกประชาชน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

28 หมูบาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

๒๘ หมูบาน มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

28 หมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

๒๘ หมูบาน มีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น

28 หมูบาน 50,000 50000 50,000 50,000 50,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

๒๘ หมูบาน มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

13,663 คน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

๒๘ หมูบาน มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

โรงพยาบาลสงเสริม รพ.สต. ประชาชน กองสาธาฯ
สุขภาพระดับตําบล    140,000    140,000 140,000   140,000   140,000   3 แหง มีคุณภาพ

3 แหง
ชีวิตดีขึ้น

เพื่อสมทบกองทุนสุขภาพ
ระดับทองถิ่น

4

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตรหรือวัสดุ

การแพทย

6

7

อุดหนุนโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพประจําตําบลเกี่ยวกับ

สุขภาพชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดเห็น
ความสําคัญเกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพ

โครงการสมทบสนับสนุน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่น

วัตถุประสงค

3

โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น

5

โครงการจัดซื้อวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพื่อปองกันโรคพิษสุนัขบา

 งบประมาณ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เพื่อเปนคาน้ํายาเคมี วัสดุ
เคมีเพ่ือกําจัดลูกน้ํายุงลาย

เพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง
และหลอลื่น เชนเครื่องพนยุง
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561 

    (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

28 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชน กองสาธาฯ

หมูบาน มีคุณภาพ

ชีวิตดีขึ้น

พื้นท่ีตําบลพุทธบาท 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน ปลอดโรค กองสาธาฯ

1 ครั้ง ติดตอในคน

และสัตว

จํานวน 28 หมูบาน 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 จํานวน ประชาชนมี กองสาธาฯ
หมูละ 5,000 บาท 28 หมูบาน สุขภาพที่ดี

ขึ้น

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

10 10 10 10 10

 งบประมาณ

เพื่อหาสารเคมีตกคางใน
รางกาย

เพื่อใหความรูแกประชาชน

8

โครงการตรวจสารเคมีตกคาง
ในรางกาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการรณรงคปองกัน
โรคติดตอในคนและสัตว

10

อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.)

เพื่ออุดหนุน (ศสมช.)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

วัตถุประสงค
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561

     (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชน กอง
จํานวน 28 หมูบาน

   100,000    100,000    100,000    100,000    100,000 หมูบาน รวมอนุรักษ การศึกษาฯ

ประเพณี

ผลที่คาดวาจะไดรับ

๕.3 สงเสริมพระพุทธศาสนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

1

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดีงาม
ของแตละชุมชนในตําบล

โครงการสงเสริมประเพณีทาง
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถิ่น และจัดงานใน
วันสําคัญตางๆทาง
พระพุทธศาสนา หมู.๑-28



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
      2561

     (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน 28 หมูบาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชาชนรวมอนุรักษ กอง

หมูบาน ประเพณี การศึกษาฯ

จํานวน ประชาชนรวมอนุรักษ กอง

200,000   หมูบาน ประเพณี การศึกษาฯ

จํานวน ประชาชนรวมอนุรักษ กอง

35,000     หมูบาน ประเพณี การศึกษาฯ

435,000   435,000   435,000   435,000   435,000   

4 4 4 4 4

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

 งบประมาณ

2

200,000   3

โครงการจัดงานประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่น เชนวัน
สงกรานต วันเด็ก วันเขาพรรษา
 ออกพรรษา วันพอแหงชาติ วัน
แมแหงชาติ ฯลฯ

เพื่อสงเสริมประเพณีอันดีงาม
ของแตละชุมชนในตําบล

โครงการประเพณีรดน้ําดําหัว
ผูสูงอายุในวันสงกรานต

เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม

200,000200,000จํานวน 28 หมูบาน 200,000   

เพื่ออุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอชนแดนในการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่นและรัฐพิธี

4

อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ
ชนแดนตามโครงการสงเสริม
การจัดงานประเพณีทองถิ่นและ
รัฐพิธี

35,000     ที่ทําการปกครองอําเภอชนแดน 35,000 35,000 35,000     



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชน
1 ครั้ง ประชากร ไดรับความรู สํานักปลัด

เพิ่มขึ้น

๕.4 แนวทางการพัฒนา สรางความเข็มแข็งของครอบครัว

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน

1

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

โครงการอบรมใหความรูแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

เพื่อใหประชาชนไดรับความรู
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิม

มากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม

โครงการสงเสริมอาชีพทําไม
กวาดดอกหญา หมูที่ 22 บาน

อางหิน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

วัตถุประสงค

50,000

50,000

 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

100,000 100,000 จํานวน ผูเขาอบรม
1 ครั้ง ผูเขาอบรม ไดความรู สํานักปลัด

เพิ่มมากขึ้น

100,000 100,000 จํานวน ปญหา
1 ครั้ง ประชากร อุบัติเหตุทาง สํานักปลัด

ถนนลดลง

จํานวน ชุมชนสะอาด

1 ครั้ง        50,000
ประชากร ขึ้น สํานักปลัด

จํานวน ชุมชนสะอาด

1 ครั้ง        50,000
ประชากร ขึ้น สํานักปลัด

จํานวน ประชาชน

1 ครั้ง        50,000

ประชากร มีอาชีพเสริม สํานักปลัด

6

โครงการบานนามอง หมูที่ 22 
บานอางหิน

7

โครงการสรางอาชีพในชุมชน หมู
ที่ 4 บานหวยงาชาง

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

ที่

เพื่อปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน เชน วันป

ใหม สงกรานต ฯลฯ

เพื่อหมูบานมีความสะอาด
นามอง

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

100,000

โครงการบานนามอง หมูที่ 4 
บานหวยงาชาง5

เพื่อเปนการทบทวน อปพร.
ในการปองกันดูแลชุมชนใน

ตําบล

100,000

4

100,000โครงการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนน

3
โครงการฝกอบรมทบทวน

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

 งบประมาณ

วัตถุประสงค

100,000

เพื่อหมูบานมีความสะอาด
นามอง

โครงการ/กิจกรรม

  -263-

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน 400,000
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง

ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

โครงการทําปุยอัดเม็ดชีวภาพ 
หมูที่ 1  บานหวยตูม

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม
100,000

11

โครงการทําปุยชีวภาพ หมูที่ 22
 บานอางหิน

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

8

 งบประมาณ

50,000

50,000

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริมโครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงโค
เนื้อ หมูที่ 7 บานซับสีทอง

9

โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมแปร
รูปอาหาร หมูที่ 7 บานซับสีทอง

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

10

ที่ โครงการ/กิจกรรม

  -264-

50,000

12

โครงการสงเสริมอาชีพ กลุมเย็บ
ปก ถักรอย หมูที่ 7 ซับสีทอง 

หมูที่ 4 บานหวยงาชาง

วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

50,000

ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ผูสูงอายุใช
1 ครั้ง ประชากร เวลาวางให สํานักปลัด

เกิดประโยชน

จํานวน ผูสูงอายุใช
1 ครั้ง        50,000 ประชากร เวลาวางให สํานักปลัด

เกิดประโยชน

จํานวน เด็กและเยาวชน

1 ครั้ง
ประชากร ใชเวลาวาง สํานักปลัด

ใหเปนประโยชน

50,000

50,000

50,000

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

50,000

15

โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ หมูที่ 
22 บานอางหิน

เพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทํา
รวมกัน 50,000

โครงการสงเสริมอาชีพจักรสาน 
หมูที่ 22 บานอางหิน14

 งบประมาณ

13

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริมโครงการสงเสริมอาชีพแปรรูป
อาหาร หมูที่ 22 บานอางหิน

โครงการกิจกรรมสภาเด็กและ
เยาวชน ฯลฯ

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมทํารวมกัน

300,000

50,00016

โครงการโรงเรียนสรางสุขผูสูงวัย
(สูงอาย)ุ ตําบลพุทธบาท

เพื่อใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทํา
รวมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

17

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด 
(KPI)



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

      2561  

   (บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
1 ครั้ง ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
ศพส.พช. ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

จํานวน ประชาชนมี
ศพส.อ.ชนแดน ประชากร อาชีพเสริม สํานักปลัด

850,000 400,000 450,000 400,000

9 6 7 6

19

โครงการผลิตปุยชีวภาพ หมูที่ 
27 บานน้ําลัดใหม

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ

50,000

50,000
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18

โครงการสงเสริมอาชีพดาน
เกษตรและหัตถกรรม หมูที่ 21 

บานซําเตย

เพื่อใหประชาชนมีรายไดเสริม

35,000 35,000

21

อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดเพชรบูรณ (ศพ

ส.อ.ชนแดน)

เพื่ออุดหนุน ศพส.พช. 
ตอตานยาเสพติด 10,000 10,000 10,000 10,000

35,000 35,00020

อุดหนุนศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยา
เสพติดจังหวัดเพชรบูรณ 

(ศพส.พช.)

เพื่ออุดหนุน ศพส.พช. 
ตอตานยาเสพติด



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

1

โครงการกอสรางบานทองถิ่น
ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน

 ราชินี หมูที่ 10

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส

1 แหง 100,000 จํานวน
ผูดอยโอกาส คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น

กองชาง

2

โครงการกอสรางบานทองถิ่น
ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน

 ราชินี หมูที่ 28

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส

1 แหง 100,000 จํานวน
ผูดอยโอกาส

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

      แผนงานสังคมสงเคราะห

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

ที่
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ผลที่คาดวาจะไดรับตัวชี้วัด (KPI)โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

๕.๕ แนวทางการพัฒนา สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผูดอยโอกาส

 งบประมาณ

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน คุณภาพชีวิต สํานักปลัด
1 แหง     50,000     50,000     50,000

ผูดอยโอกาส ของประชาชน

ดีขึ้น

28 หมูบาน 30,000 จํานวน ประชาชนเห็นความ

ประชากร สําคัญของผูสูงอายุ สํานักปลัด

28 หมูบาน 30,000 จํานวน มีศูนยดูแลผูสูงอายุ,

ผูดอยโอกาส คนพิการ,ผูดอยโอกาส สํานักปลัด

28 หมูบาน 20,000 จํานวน คุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ประชากร ของประชาชน

ดีขึ้น

โครงการกอสรางบานทองถิ่น
ประชารัฐรวมใจเทิดไทองคราชัน

 ราชินี หมูที่ 5
3

1 แหง 100,000 จํานวน
ผูดอยโอกาส

คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนดีขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดวาจะไดรับวัตถุประสงค
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 งบประมาณ

เพื่อใหความรูผูพิการและ
เยาวชน

7

6

โครงการศูนยบริการคนพิการ
ตําบลพุทธบาท

เพื่อแสดงความกตัญู
แดผูสูงอายุ

โครงการเยี่ยมกาย,เยี่ยมใจ,ผู
พิการ ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ฯ

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส

ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

4

โครงการซอมแซมท่ีอยูอาศัยของ
ผูดอยโอกาสหรือผูยากไร

เพื่อชวยเหลือท่ีอยูอาศัย
ใหกับผูดอยโอกาสหรือ

ยากไร

5

โครงการตําบลเขมแข็ง 
ครอบครัวแข็งแร็ง

กองชางเพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

28 หมูบาน 50,000     50,000 50,000 50,000 คุณภาพชีวิต สํานักปลัด

ของประชาชน

ดีขึ้น

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน คุณภาพชีวิต กองชาง

ผูดอยโอกาส ของประชาชน

ดีขึ้น

จํานวน คุณภาพชีวิต กองชาง
1 แหง      400,000      400,000      400,000       400,000 ประชาชน ของประชาชน

ดีขึ้น

จํานวน คุณภาพชีวิต กองชาง
1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน ของประชาชน

ดีขึ้น

8

โครงการเยี่ยมบานผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูปวยเอดส

เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผู
พิการและผูปวยเอดส

จํานวน
ประชากร

10

โครงการกอสรางโรงเรือน 
เอนกประสงค หมูที่ 5 บาน

หนองตาด

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ใชงาน

11

โครงการกอสรางหอง
เอนกประสงค อบต.

เพื่อใหประชาชนมี
สถานที่ใชงาน

วัตถุประสงค

 งบประมาณ

9

โครงการกอสรางหองน้ําสําหรับ
ผูพิการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อชวยเหลือผูพิการ
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ตัวชี้วัด (KPI)
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

1 แหง 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน คุณภาพชีวิต กองชาง

ประชาชน ของประชาชน

ดีขึ้น

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชานชนมีอาคารไวใช กองชาง

ประชาชน ประโยชน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชานชนมีอาคารไวใช กองชาง

ประชาชน ประโยชน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชานชนมีอาคารไวใช กองชาง

ประชาชน ประโยชน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน ประชานชนมีอาคารไวใช กองชาง

ประชาชน ประโยชน

ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

 งบประมาณ

13

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 1 บานหวย

ตูม

เพื่อใหประชาชนมี
อาคารไวใชประโยชน

14

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 5 บาน

หนองตาด

เพื่อใหประชาชนมี
อาคารไวใชประโยชน

15

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 7 บานซับ

สีทอง

เพื่อใหประชาชนมี
อาคารไวใชประโยชน

16

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคหมูที่ 8 บานผาทอง

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

12

โครงการกอสรางโรงจอด อบต. เพื่อใหประชาชนมีแหลง
เรียนรู

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

100,000

18

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 15 บาน

หนองเลาไก

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือน

ประชาชนไดใชบริการ กองชาง

19
โครงการกอสรางศาลา

เอนกประสงค หมูที่ 16 บานวัง
มะปราง

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือน

ประชาชนไดใชบริการ กองชาง

20

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 22 บาน

อางหิน

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือน

ประชาชนไดใชบริการ กองชาง

21

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงค หมูที่ 24 บาน

เนินไพร

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

1 แหง 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ครัวเรือน

ประชาชนไดใชบริการ กองชาง

22 โครงการแวนแกวเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อชวยเหลือ
ผูดอยโอกาส

1 ครั้ง      100,000      100,000      100,000     100,000
จํานวน

ผูดอยโอกาส
ผูดอยโอกาสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น
กอง

สวัสดิการ

กองชางจํานวน
ประชาชน

ประชานชนมีอาคารไวใช
ประโยชน

1 แหง 100,000 100,000 100,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ

 งบประมาณ

17

โครงการกอสรางศาลา
เอนกประสงคหกเหลี่ยม หมูที่ 8

 บานผาทอง

เพื่อเปนที่พักใหกับ
ประชาชนในตําบลไดใช

รวมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

24
โครงการอาคารศูนยพัฒนา       

 เด็กเล็ก บานน้ําลัด
เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก
1 แหง       2,100,000

จํานวน
เด็กนักเรียน

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ไวบบริการประชาชน

กองชาง

25
โครงการอาคารศูนยพัฒนา       

 เด็กเล็ก บานหวยตูม
เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก
1 แหง       2,100,000

จํานวน
เด็กนักเรียน

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว
บริการประชาชน

กองชาง

26
โครงการอาคารศูนยพัฒนา       

 เด็กเล็ก บานลาดนอย
เพื่อใหมีศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก
1 แหง       2,100,000

จํานวน
เด็กนักเรียน

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว
บริการประชาชน

กองชาง

27
โครงการรวมพลังวันสตรีสากล

อําเภอชนแดน
เพื่อชวยเหลือการจัด
กิจกรรมวันสตรีสากล

1 ครั้ง     10,000     10,000        10,000       10,000     10,000
จํานวน

เด็กนักเรียน

สงเสริมกิจกรรมวัน
สตรีสากลอําเภอชน

แดน
กองชาง

27
โครงการสนับสนุนกิจกรรม

กาชาดอําเภอชนแดน

เพื่อชวยเหลือการจัด
กิจกรรมกาชาดอําเภอ

ชนแดน
1 ครั้ง       5,000       5,000          5,000         5,000

จํานวน
เด็กนักเรียน

มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กไว
บริการประชาชน

กองชาง

28
โครงการซอมแซมบานใหกับผู

ยากไร
เพื่อชวยเหลือผูดอย

โอกาส ผูยากไร
1 ครั้ง     50,000

จํานวน
ผูดอยโอกาส

ผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองชาง

29
โครงการกอสรางศาลาพักรอน 

หมูที่ 7
เพื่อใหประชาชนไดมีที่

พักผอน
2 แหง      200,000 จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีคุณภาพที่ดีขึ้น กองชาง

2,280,000 1,900,000 1,900,000 1,850,000 260,000

22 16 16 15 3

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี กอง

9 แหง   100,000   100,000   100,000   100,000 โรงเรียน คุณภาพ การศึกษาฯ

จํานวน นักเรียนที่เรียนดีแต สํานักปลัดฯ

2 ทุน   100,000   100,000   100,000   100,000 ทุน ยากจน มีโอกาสได

เรียนตอ

ที่

1

2

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

 งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหมีคุณภาพ

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
นักเรียน/นักศึกษา

เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหกับนักเรียนที่

เรียนดีแตยากจน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

     แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๕.๖ แนวทางการพัฒนา เสริมสรางและสนับสนุนการจัดการศึกษากอนวัยเรียน ปฐมวัย ปฐมศึกษาและมัธยมศึกษา



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน
พํฒนาครูผูสอนและ กอง

๙ แหง   100,000   100,000   100,000   100,000 ครูผูสอน เด็กนักเรียน การศึกษาฯ

นักเรียน นักเรียน
ลดภาระคาใชจายให กอง

ศพด.        5,000 ศพด. ผูปกครองที่ยากจน การศึกษาฯ

9 แหง 9 แหง ความเปนอยูดีขึ้น

จํานวน นักเรียนที่เรียนดีแต สํานักปลัดฯ

1 ทุน   200,000   200,000   200,000   200,000 ทุน ยากจน มีโอกาสได

เรียนตอ

 ลดปญหายาเสพติดใน

8 โรงเรียน   150,000   150,000   150,000   150,000
 จํานวนโรงเรียนสถานศึกษา สํานักปลัดฯ

จํานวน เด็กมีคุณภาพ กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ศพด. ชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

9 แหง

ที่ วัตถุประสงค

7

3

โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการ
ศึกษา

โครงการสงเสริมการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพผานเกณฑมาตรฐาน

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทุน
สรางพยาบาลวิชาชีพ

เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาใหกับนักเรียนที่

เรียนดีแตยากจน

โครงการสงเสริมและอนุรักษ
ศาสนาและวัฒนธรรม

5
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โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4

หนวยงานที่รับผิดชอบ

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผูดูแล
เด็กและบุคลากรทางการ

ศึกษา

เพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย

เพื่อใหมีอุปกรณในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กไดใชครบครัน

5,000

6
โครงการโรงเรียนสดใสหางไกล
ยาเสพติด (D.A.R.E)

เพื่อควบคุมการระบาดของ
ปญหายาเสพติดและลดการแพร

ระบาดของยาเสพติดใน
สถานศึกษา



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ครู
จํานวน เด็กมีคุณภาพ กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
 ศพด. ชีวิตที่ดีขึ้น การศึกษาฯ

9 แหง

จํานวน เด็กไดเขา กอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000  100,000   ศพด. รวมกิจกรรม การศึกษาฯ

9 แหง หลากหลาย
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน เด็กไดเขา กอง
9 แหง 5,000  ศพด. รวมกิจกรรม การศึกษาฯ

หลากหลาย

จํานวน เด็กไดรําลึก กอง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ศพด. ถึงบุญคุณครู การศึกษาฯ
9 แหง

จํานวน มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง
1 แหง  ศพด. รองรับกับจํานวนเด็ก ชาง
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โครงการพัฒนาและฟนฟูแหลง
ภูมิปญญาดานการศึกษา

เพื่อใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมรวมกันหลากหลาย

เพื่อขยาย ศพด. ใหเหมาะสม

    80,000

11

โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
เรียนรูขอมูลขาวสารใหแกผูปกครอง
และชุมชนเพื่อการมีสวนรวมดานการ

จัดการศึกษา

โครงการสงเสริมจริยธรรม
สําหรับเด็กและครูผูดูแลเด็ก

ที่

  100,000

เพื่อใหเด็กและครูมี
ศักยภาพและพัฒนา

บุคลิกภาพ

 งบประมาณา

โครงการ/กิจกรรม

       5,000

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

       5,0008

วัตถุประสงค

เพื่อใหเด็กมีความเคารพ
และรูสึกดีตอคุณครูมากขึ้น

10

9

โครงการกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5000

12

โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูของเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เพื่อใหเด็กมีสวนรวมใน
กิจกรรมรวมกันหลากหลาย 100,000



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

30,000 30,000 จํานวน กองการศึกษาฯ
1 แหง

ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง

ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง

ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง

ศพด.

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

16

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานผาทอง หมูที่ 8  การผลิตสื่อการ
เรียนการสอนดานเสริมพัฒนาการ

ปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

15

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหนองตาด หมูที่ 5 การผลิตสื่อ

การเรียนการสอนดานเสริม
พัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน

14

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
บานหวยงาชาง หมูที่ 4 การผลิตสื่อ

การเรียนการสอนดานเสริม
พัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
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หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้น

วัตถุประสงค
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะไดรับ

13

โครงการสงเสริมสนับสนุนกีฬา
นันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชน

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีข้ึน
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เปาหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

500,000 500,000

จํานวน กองการศึกษาฯ
1 แหง ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง

ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง
ศพด.

1 แหง 500,000 500,000

จํานวน กองการศึกษาฯ

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง

ศพด.

500,000 500,000
จํานวน กองการศึกษาฯ

1 แหง
ศพด.

12 6 8 7

24

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโปง
เจ็ดหัว หมูที่ 12  การผลิตวื่อการเรียนการ

สอนดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

23

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ซับสีทอง หมูท่ี 7  การผลิตวื่อการเรียนการ

สอนดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

18

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกก
จั่น หมูที่ 6  การผลิตสื่อการเรียนการสอน

ดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

22

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
หวยตูม หมูที่ 1  การผลิตวื่อการเรียนการ

สอนดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

21

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน
ลาดนอย หมูที่ 13  การผลิตวื่อการเรียน

การสอนดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงานที่รับผิดชอบ

17

โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้า
ลัด หมูที่ 27  การผลิตสื่อการเรียนการ

สอนดานเสริมพัฒนาการปฐมวัย

เพื่อใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ผูบริหาร 200,000   200,000 200,000 200,000 จํานวน ผูเขาอบรม สํานักปลัด

สมาชิกสภาฯ ผูเขารับ ไดรับความรู

ผูที่เกี่ยวของ การอบรม เพิ่มมากขึ้น

ผูบริหาร 500,000 จํานวน พนักงาน สํานักปลัด

สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร ไดรับความรู

สมาชิกสภาฯ เพิ่มขึ้น

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

 งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

    แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๖.๑ สงเสริมและสนับสนุนผูนําชุมชน ผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมีความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่นและนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

2

โครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น

โครงการฝกอบรม คณะผูบริหาร
 สมาชิกสภา อบต.และผูมีสวน

เกี่ยวของ
1

เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

ผูบริหาร 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน พนักงาน สํานักปลัด
สมาชิกสภาฯ ผูบริหาร

ไดรับความรู

สมาชิกสภาฯ
เพิ่มขึ้น

700,000 200,000  1,200,000 200,000

2 2 3 2

 งบประมาณ
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

3

โครงการสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน 28หมูบาน 50,000 จํานวน ไดขอมูล

หมูบาน ความตองการ

ของประชาชน

30,000 จํานวน ประชาชน
จํานวน 28 หมูบาน หมูบาน ไดรับบริการ

ทันทวงที

      แผนงานบริหารงานทั่วไป

๖.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

ตัวชี้วัด 
(KPI)

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

เพื่อเก็บขอมูลความตองการ
จากประชาชนในพ้ืนที่

เกี่ยวกับปญหาตางๆ เพื่อ
นํามาแกไขตอไป

 งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

โครงการ ประชาคม          
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

กองคลัง

สํานักปลัด

2

โครงการออกใหบริการชําระ
ภาษีนอกสถานท่ี

เพื่อเปนการใหบริการ
ประชาชนถึงที่              

(one stop service)



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

50,000 จํานวน ทราบขอมูล
28 แหง หมูบาน พื้นท่ีแมนยํา

มากขึ้น

หอกระจายขาว

28 แหง 50,000   50,000   จํานวน เสียงตามสาย

หมูบาน ใชงานไดดี

ประชาชน

1 แหง 10,000   10,000   จํานวน ไดรับรูขอมูล

หมูบาน ขาวสาร

เห็นสภาพความ

28 แหง      100,000      100,000      100,000      100,000 28 หมูบาน เปนจริงของแต

ละหมูบานชัดเจน

โครงการติดตั้งสัญญาณโทรศัพท 1 แหง      100,000
จํานวน ประชาชนมี

หมูที่ 6 บานกกจั่น ประชากร สัญญาณโทรศัพท

ใชงานไดดี

สํานักปลัด6 โครงการ อบต.สัญจร

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ

50,000 50,000

เพื่อใหทราบพื้นที่การ
จัดเก็บภาษีที่แมนยํามากขึ้น

วัตถุประสงค

สํานักปลัด

กองคลัง

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด 
(KPI)

เพื่อซอมแซมเสียงตามสาย
และหอกระจายขาว

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

 งบประมาณ

เพื่อรับรูปญหาของ
ประชาชนอยางท่ัวถึง

โครงการซอมแซมเสียงตามสาย
และหอกระจายขาว

โครงการอินเตอรเน็ตตําบล

เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

10,0005

4

3

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี
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10,000

เพื่อประชาชนมีสัญญาณ
โทรศัพทใช

สํานักปลัด7



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
 ๒๕๖๑ 

(บาท)

 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

28 หมูบาน 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน ประชาชนรูขอ

ประชากร มูลขาวสาร สํานักปลัด

จํานวน มีศูนยจัดซื้อจัด

ประชากร จางประจํา สํานักปลัด

1 ครั้ง
20,000 20,000 20,000 20,000

อําเภอ

 

370,000 240,000 190,000 190,000 
7            5            4            4            

9

โครงการสนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายในการอํานวยการสถานท่ี
กลางสําหรับเปนศูนยรวมขาวสาร
จัดซื้อจัดจางของหนวยการบริหาร
สวนทองถ่ินอําเภอ

เพื่อใหมีศูนยจัดซื้อจัดจาง
ประจําอําเภอ

โครงการอบรม พรบ. ขอมูล
ขาวสาร8

เพื่อใหประชาชนไดรับรู
ขอมูลขาวสาร

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)
 ๒๕62 

(บาท)

 ๒๕๖3 

(บาท)

 ๒๕๖4 

(บาท)

 ๒๕๖5 

(บาท)

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน ผูเขาอบรม สํานักปลัด

บุคลากรใน อบต.         ผูเขาอบรม ไดรับความรู คลัง,ชาง

เพิ่มขึ้น ศึกษาฯ

500,000 500,000 500,000 300,000 จํานวน พนักงานฯ สํานักปลัด

พนักงาน ไดรับความรู

เพิ่มขึ้น

800,000 800,000 800,000 600,000

2 2 2 2

ที่ โครงการ/กิจกรรม

บุคลากรใน อบต.2 โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น

โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรใน อบต.

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี
ความรูความสามารถมาก

ยิ่งขึ้น
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕6๑ - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

      แผนงานการศึกษา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ตัวช้ีวัด (KPI)
ผลที่คาดวา

จะไดรับ
วัตถุประสงค

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

๖.๓ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อบต.ทุกระดับไดรับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรูและทักษะเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

 งบประมาณ



แผนงานเคหะชุมชน
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร       2,480,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  800    เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร        1,999,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  1,500    เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

โครงการ/กจิกรรม

โครงการกอสรางถนน คสล.

 หมูที่ 3  บานน้ําลัด
1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.1 แนวทางการพัฒนากอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม เพ่ือขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วย่ิงขึ้นและเพื่อใหการสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวกและรวดเร็ว และไดรับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้

2

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

บ

ที่

โครงการกอสรางถนน คสล.

 หมูที่ 5 บานหนองตาด

วัตถุประสงค

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

 งบประมาณ
ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ตัวชี้วัด 

(KPI)

เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร       2,480,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  800    เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผวิจราจรกวาง 5 เมตร       12,400,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 4,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     9,300,000
รอยละ ประชาชน

ยาว 3,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5  เมตร รอยละ ประชาชน

ยาว  630    เมตร     1,999,000     1,999,000
ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร 43,400,000      43,400,000      รอยละ ประชาชน

ยาว 12,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผลที่คาดวา

จะไดรับ
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ที่

7

เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้

ตัวชี้วัด 

(KPI)

โครงการกอสรางถนน คสล.

 หมูที่ 6 บานกกจั่น (ซอย

คลองหินหลัก)

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

บ

3

 งบประมาณ

6

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึน้

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 10 บานโปงตะแบก

4
โครงการกอสรางถนน คสล.

 หมูที่ 9  บานคลองปอบ

5

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 11 บานถ้ําเขาเครือ

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค



เปาหมาย
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร 10,850,000      10,850,000      รอยละ ประชาชน

ยาว 3,500 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     3,100,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 1,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5  เมตร     1,240,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  400    เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5  เมตร     1,240,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  300    เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     4,650,000
รอยละ ประชาชน

ยาว 1,500 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 18 บานซับนอย สาย
ซับนอย-หนองโก

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

12

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

11

ที่
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หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 13 บานลาดนอย(ถนน

เชื่อมบานซําเตย)

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 
(KPI)

8

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 14 บานโคงผักชี

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

10

9

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 16 บานวังมะปราง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     1,960,100
รอยละ ประชาชน

ยาว 630 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     2,480,000
รอยละ ประชาชน

ยาว  800  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     9,300,000
รอยละ ประชาชน

ยาว 3,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร       57,200,000       57,200,000         57,200,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 16,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง
หนา ๐.๑๕ เมตร ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5 เมตร     3,100,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 1,000  เมตร 
ครัวเรือน เดินทางสะดวก กองชาง

หนา ๐.๑๕ เมตร
ปลอดภัย

ที่

17

ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 28 บานผาทอง

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 25 บานเนินตอง สาย
เนินตอง-ชางจกหิน

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 27 บานน้ําลัดใหม

13

วัตถุประสงค

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
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ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

14

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 19 บานมะคางาม

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนน คสล. 
หมูที่ 20 บานกกจั่นเหนือ

 งบประมาณ

15

16



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร 11,000,000      รอยละ ประชาชน

ยาว  3,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 6 เมตร       18,500,000 รอยละ ประชาชน

ยาว  5,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร       12,000,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 3,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5  เมตร
20,000,000        รอยละ ประชาชน

ยาว  5,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง 5  เมตร
20,000,000        รอยละ ประชาชน

ยาว  5,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 1 บานหวยตูม - บาน
คลองปอบ

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

  -280-

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 5 บานหนองตาด -
บานหนองเลาไก

โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 7 บานซับสีทอง-ผาทอง

21

19

วัตถุประสงค

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่

20

18
เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 9 บานคลองปอบ-บาน
หนองเลาไก

22

กองชาง

กองชาง

กองชาง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 11 บานถ้ําเขาเครือ-
บานเนินตอง

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

กองชาง



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร         48,000,000 รอยละ ประชาชน

ยาว 12,000 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง  5 เมตร     4,000,000
รอยละ ประชาชน

ยาว 1,000  เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

ผิวจราจรกวาง  5  เมตร รอยละ ประชาชน

ยาว 3,500 เมตร ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

28 แหง 10,000,000      ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

4,100 เมตร 3,810,000    ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 21 บานซําเตย-บาน
หวยงาชาง

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

27

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

23

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

24
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

 งบประมาณ

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

กองชาง

25 กองชาง

กองชาง

กองชาง

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่

26
โครงการซอมแซมถนนลูกรัง     
   หมูที่ 1-28

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการกอสรางถนนลาดยาง
 หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

กองชาง

โครงการกอสรางถนนลูกรังบด
อัด ซอยบานนางสุเทพ  สตาง

จันทรหมูที่ 3 บานน้ําลัด

14,000,000        

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด 5,000 เมตร 1,121,250    1,121,250          รอยละ ประชาชน

28 หมูที่ 11 บานถ้ําเขาเครือ ซอย ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ในหมูบาน ปลอดภัย

โครงการกอสรางถนนลูกรังบดอัด 5,000 เมตร 15,500,000        รอยละ ประชาชน

หมูที่ 22 บานอางหิน ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

๔ แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน มีน้ําไว อุปโภค

บริโภคเพียงพอ

รอยละ ประชาชน

1 แหง ครัวเรือน เดินทางสะดวก
ปลอดภัย

โครงการกอสรางทอลอด
เหลี่ยม คสล. หมูที่ 12 บาน
โปงเจ็ดหัว

วัตถุประสงค

 งบประมาณ

กองชาง
เพื่อใหการเดินทาง

สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ที่

32

กองชาง

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด 
(KPI)

29

1,000,000    

30

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

โครงการกอสรางสะพานขาม
คลอง หมูที่ 12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อใหการเดินทาง
สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

1,280,000    

กองชาง

กองชาง

กองชาง4,000,000    

เพื่อกักเก็บน้ําไวใช
ตลอดป

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

โครงการกอสรางฝายหินกอ
ดาด หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

31
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ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน เดินทางสะดวก

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

รอยละ ประชาชน

1  แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไดรับความ

ปลอดภัย

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 8 ถึง
หมูที่ 19

35

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 17 ถึง
หมูที่ 23

37

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 5 ถึง
หมูที่ 15

โครงการกอสรางสะพานขาม
คลองสักหมูที่ 17  บานหวย
ตูมใต

34
เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

36

กองชาง

กองชาง

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

โครงการซอมแซมถนนลูกรัง
เชื่อมตอระหวาง หมูที่ 1 ถึง
หมูที่ 9

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

กองชาง33

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อการคมนาคม
สะดวกปลอดภัย

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ
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วัตถุประสงค
หนวยงาน

ที่
รับผิดชอบ

ที่



แผนงานเคหะชุมชน
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)
ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม.

น้ําเพื่อการเกษตร

1
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วัตถุประสงค

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 1 
บานหวยตูม

๑.๒ แนวทางการพัฒนากอสราง สนับสนุนใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร นํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลงและปญหาน้ําทวม เชน
 กอสรางฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา ไฟฟา ประปา  เพื่อใหบริการแกประชาชนมากขึ้น

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๑  การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพิ่ม

 งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

หนวยงา

นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ที่

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

โครงการขุดลอกคลองลําหมีตาย 
หมูที่ 3 บานน้ําลัด

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป
2

โครงการ/กจิกรรม



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม. รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม. รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม. รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม.

น้ําเพื่อการเกษตร
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

โครงการขุดลอกคลองซับสีทอง 
หมูที่ 7 บานซับสีทอง

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 9 
บานคลองปอบ

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

ที่

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

3

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 10 
บานโปงตะแบก

7

    1,999,900

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

6

4
โครงการขุดลอกคลองหวยหลัว 

หมูที่ 5 บานหนองตาด

5

โครงการขุดลอกคลอง หมูที่ 12 
บานโปงเจ็ดหัว

โครงการขุดลอกคลองหวยงาชาง   
    หมูที่ 4 บานหวยงาชาง

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

8

    1,999,900

    1,999,900



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖4 

(บาท)

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.
รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว
ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง

3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

กวาง 12 เมตร กนกวาง     1,230,000 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

7 เมตร ยาว1850
ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง

ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว
ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง

3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว
ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง

3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม.
น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.
    1,999,900

รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว

ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม.

น้ําเพื่อการเกษตร
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เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป
11

โครงการขุดลอกคลองหวยหลัว 
หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

โครงการขุดลอกคลองวังมะปราง   
    หมูที่ 16 บานวังมะปราง

โครงการขุดลอกคลอง       หมูที่ 
18  บานซับนอย

12

โครงการ/กิจกรรม

13

    1,999,900

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

วัตถุประสงค
ผลที่คาดวาจะ

ไดรับ

9

10

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

ที่

โครงการขุดลอกคลองหินเหล็กไฟ 
หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

โครงการขุดลอกคลองรองกอก หมู
ที่ 15 บานหนองเลาไก



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

ปากกวางเฉลี่ย 12 ม.     1,999,900 รอยละ ปองกันปญหาน้ําทวม

กนกวางเฉลี่ย ๗ ม. ยาว ครัวเรือน และพัฒนาแหลงน้ํา กองชาง
3,000 ม.ลึกเฉลี่ย ๓ ม. น้ําเพื่อการเกษตร

กวาง 100 ม.     5,850,000 รอยละ มีแหลงนํ้า

ยาว 305 ม. ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

 ลึกเฉลี่ย 7 ม.

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,950,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีน้ําเพื่อการเกษตร
1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน อยางพอเพียง กองชาง
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โครงการขุดลอกคลองลําหมีตาย   
   หมู ท่ี 25 บานเนินตอง

18

 งบประมาณ

14

ที่

16
เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

โครงการขุดลอกคลอง  หมูที่ 21 
 บานซําเตย

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

เพื่อปองกันน้ําลนตลิ่งพัง
เขาพื้นท่ีและมีน้ําไวใช

ตลอดป

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขุดลอกคลอง  หมูที่ 24 
 บานเนินไพร

15

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

เพื่อสงน้ําไปยังพ้ืนที่
การเกษตรไดอยางทั่วถึง

17
โครงการขุดลอกสระน้ํา หมูที่ 28 
 บานผาทองใต

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

เพื่อกักเก็บน้ําไวใชตลอดป

19

โครงการขุดลอกหนาฝาย (แกมลิง)
 หมูที่ 7 บานซับสีทอง

โครงการขุดลอกคลองลําหมีตาย 
หมูที่ 25  บานเนินตอง

ตัวชี้วัด 
(KPI)

วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า กองชาง

1 แหง     1,000,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ

กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

17 ไร     3,046,400     3,046,400           3,046,400 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,100,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

สันอาง กวาง 15 ม.     9,999,200 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

ยาว 100 สูง 10 ม.
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เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้า หมูที่
 13 บานลาดนอย

โครงการกอสรางอางเก็บนํ้าซับ
นอย หมูที่ 18

25

24

21

20

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการขุดสระเก็บน้ํา หมูที่ 23 
 บานหวยงาชางบน

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการขุดลอกสระเก็บน้ํา หมูที่ 
24 บานเนินไพร

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการกอสรางฝายหินกอดาด 
คสล.หมูที่ 15 บานหนองเลาไก

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

22
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ําเพื่อ
การ เกษตร หมูที่ 23 บานหวย
งาชางบน

23



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     8,960,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

สันอางกวาง 15 เมตร รอยละ ปองกันปญหา

ยาว 100 เมตร     9,872,000 ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง

สูง 10 เมตร

กวาง 5 เมตร รอยละ ปองกันปญหา

ยาว 25 เมตร
    1,500,000

ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง

สูง 2.50 เมตร

รอยละ
ประชาชนมีน้ํา
ใช

1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน พอเพียงตอ กองชาง

การเกษตร

รอยละ ปองกันปญหา

1 แหง     2,500,000 ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง
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29

27
โครงการกอสรางอางเก็บนํ้า หมูที่ 
12 บานโปงเจ็ดหัว

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

28

30

26

ที่

โครงการกอสรางฝายน้ําลน คสล. 
พรอมขุดลอกหนาฝาย หมูที่ 16 
บานวังมะปราง

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป
โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าเขาปู 
หมูที่ 6 บานกกจั่น

โครงการปรับปรุงอางเก็บนํ้าซําเตย
 หมูที่ 21

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 
20 บานกกจั่นเหนือ

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณ



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ปองกันปญหา

1 แหง     2,500,000 ครัวเรือน น้ําทวมพื้นท่ี กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,500,000     1,500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

๒๘ แหง     2,464,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     2,600,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,990,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,990,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง
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เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

33
โครงการขุดเจาะบอบาดาล         
     หมูที่ 1 -28

34
โครงการกอสรางประปาหมูบาน
แบบผิวดินขนาดใหญ                
  หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

35

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

36

โครงการกอสรางประปา  หมูท่ี 6 
บานกกจั่น

32

31

ที่
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

โครงการกอสรางฝายน้ําลน หมูที่ 
26 บานคลองคลา

เพื่อเก็บกักน้ําไวใชตลอดป

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
แบบประปาบาดาลขนาดใหญ     
หมูที่ 7 บานซับสีทอง

โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดใหญ  หมูที่ 14 
บานโคงผักชี

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,990,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง     1,500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง           1,500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ มีแหลงนํ้า

1 แหง           1,500,000 ครัวเรือน ไวใชเพียงพอ กองชาง

รอยละ ประชาชน

1 แหง     1,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1 แหง     1,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป
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41
โครงการกอสรางประปาพรอมดื่ม 
หมูที่11 บานถ้ําเขาเครือ

โครงการสรางประปาหมูบาน 
แบบบาดาลขนาดใหญ หมูที่ 24 
บานเนินไพร

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

โครงการกอสรางประปาหมูบาน
ขนาดเล็ก หมูท่ี 17 บานหวยตูมใต

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

40

ที่

37

38
โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

โครงการกอสรางประปาพรอมดื่ม 
หมูที่ 8 บานผาทอง

42
เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ

อุปโภคบริโภค

39
โครงการกอสรางประปาหมูบาน 
หมูที่ 7 บานซับสีทอง

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

รอยละ ประชาชน

1 แหง     1,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1 แหง     1,500,000 ครัวเรือน มีน้ําใช กองชาง

ตลอดป

รอยละ ประชาชน

1 แหง     2,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชพอเพียง

รอยละ ประชาชน

1 แหง     1,050,000 ครัวเรือน มีน้ําใชเพื่อการเกษตร

อยางพอเพียง

รอยละ ประชาชน

1  แหง     5,000,000 ครัวเรือน มีน้ําใชเพื่อการเกษตร

อยางพอเพียง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพียงพอกับการอุปโภค

และบริโภค

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

โครงการกอสรางประปาพรอมดื่ม 
หมูที่21 บานซําเตย

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

กองชาง

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพียงพอกับการอุปโภค

และบริโภค
47

โครงการพัฒนาแหลงน้ําคลองซับสี
ทอง หมูที่ 7

45
โครงการขุดลอกฝายกักเก็บน้ํา หมู
ที่ 7 บานซับสีทอง

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
เพียงพอกับการอุปโภค

และบริโภค

โครงการกอสรางฝายน้ําลนกั้น
คลองหวยหลัว หมูที่ 5

46

44

43
โครงการกอสรางประปาพรอมดื่ม 
หมูที่20 บานกกจั่นเหนือ

เพื่อใหมีน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภค

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

กองชาง



แผนงานบริหารทั่วไป
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

1 แหง กองชาง

กองชาง

ตัวชี้วัด 

(KPI)

เปน
ประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว

10,000,000.00          

 งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กจิกรรม

เพื่อใหเปนแหลง
ทองเที่ยวแบบบูรณา

การ
      1,500,000.00

จํานวน
แหลง

ทองเที่ยว

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

1 แหง

8,000,0001

โครงการกอสรางศูนย
ทองเที่ยวแบบบูรณาการ

วัตถุประสงค

แหลงทองเที่ยว
ไดรับการพัฒนา
และปรับปรุง

จํานวน
แหลง

ทองเที่ยว

    10,000,000.00     10,000,000.00 10,000,000.00      2

โครงการกอสรางและติดตั้งจอ
 LED และ CCTV อางเก็บน้ํา
หนองตาด หมูที่ 5

เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวและปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว

3.๑ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและแหลงทองเที่ยวใหม โดยการกอสราง ปรับปรุงเสนทาง ปรับปรุงภูมิทัศน รวมทั้งการใหความรูแกประชาชนในการใหบริการแก
นักทองเที่ยว

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



แผนงานเคหะชุมชน
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน มีสถานที่ กองชาง
1 แหง     5,000,000     5,000,000      5,000,000

หมูบาน ทําลายขยะ

ที่เหมาะสม

จํานวน มีสถานที่ทําลาย กองชาง

1 แหง     5,000,000     5,000,000      5,000,000

หมูบาน ขยะที่เหมาะสม

3

4

โครงการกอสรางศูนยบริหารจัดการขยะ
พรอมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ

แบบ 3 หองเผา หมูที่ 13 บานลาดนอย

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ
โครงการกอสรางศูนยบริหารจัดการขยะ
พรอมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ
แบบ 3 หองเผา หมูที่ 1 บานหวยตูม

เพื่อใหมีสถานที่ทําลายขยะที่
ถูกสุขอนามัย

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

๑.๒ สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนและมลพิษตางๆ ในตําบล

ที่

เพื่อใหมีสถานที่ทําลาย
ขยะที่ถูกสุขอนามัย

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

จํานวน มีสถานที่ กองชาง
1 แหง     5,000,000     5,000,000      5,000,000

หมูบาน ทําลายขยะ

ที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการกอสรางศูนยบริหาร
จัดการขยะพรอมเตาเผาขยะ
ระบบควบคุมอากาศแบบ 3 
หองเผา หมูที่ 27 บานน้ําลัด

ใหม

เพื่อใหมีสถานที่ทําลาย
ขยะที่ถูกสุขอนามัย

ที่



แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

มีลานกีฬาเพื่อการออก

3 แหง 2,000,000    4,000,000     กําลังกาย กองชาง

มีลานกีฬาเพื่อการออก

1 แหง 2,500,000    2,500,000     1 แหง กําลังกาย กองชาง

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ

ประชาชน

จํานวน
 ๓ 

หมูบาน

2
โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค หมูที่ 23 บาน
หวยงาชางบน

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

1
โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกาย

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ สงเสริมดานกีฬาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด



เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

มีลานกีฬาเพื่อการออก

1 แหง 2,500,000    1 แหง กําลังกาย กองชาง

มีลานกีฬาเพื่อการออก

1 แหง 2,500,000    1 แหง กําลังกาย กองชาง

มีลานกีฬาเพื่อการออก

1 แหง 2,500,000    1 แหง กําลังกาย กองชาง

มีลานกีฬาเพื่อการออก

1 แหง 2,500,000    1 แหง กําลังกาย กองชาง

 -296-

โครงการกอสรางสนามฟุตซอล
 หมูที่ 6 บานกกจั่น

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ

ประชาชน

4
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล

 หมูที่ 7 บานซับสีทอง

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ

ประชาชน

. โครงการ/กิจกรรม

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงาน
ที่

รับผิดชอบ

3

วัตถุประสงค

5
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล

 หมูที่ 8 บานผาทอง

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ

ประชาชน

6
โครงการกอสรางสนามฟุตซอล

 หมูที่ 13 บานลาดนอย

เพื่อสงเสริมการออก
กําลังกายใหกับ

ประชาชน



แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปาหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)  ๒๕๖๑ (บาท)  ๒๕62 (บาท)  ๒๕๖3 (บาท)  ๒๕๖4 (บาท)
 ๒๕๖5 

(บาท)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวน สาธารณภัย
1 ครั้ง ประชากร ตางๆ ลดลง สํานักปลัด

หนวยงา

นที่

รับผิดชอ

1

โครงการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย เชนอุทกภัย วาต

ภัย ภัยแลงฯลฯ

เพื่อปองกันภัยตางๆที่
จะเกิดขึ้นกับตําบล

ที่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค

 งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด 

(KPI)

ผลที่คาดวา

จะไดรับ

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความม่ันคงของคนและชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

๕.๑ สงเสริมดานกีฬาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ เพื่อเปนการสงเสริมสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต



เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 2565 (บาท)

1 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน จํานวน 7 ครั้ง 105,400 105,400 105,400 105,400 0

สํานักปลัด

2 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 1 ครั้ง 25,000 25,000 25,000 25,000 0

สํานักปลัด

3 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว
เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
ใหพรอมใชสําหรับ
หนวยงาน จํานวน 5 ครั้ง 107,900 107,900 107,900 107,900 0

สํานักปลัด

4 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง 62,300 62,300 62,300 62,300 0

สํานักปลัด

5 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น ๆ
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน จํานวน 1 ครั้ง 54,000 54,000 54,000 54,000 0

สํานักปลัด

6 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน จํานวน 5 ครั้ง 43,300 43,300 43,300 43,300 0

กองคลัง

7 บริหารงานทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ครั้ง 73,000 73,000 73,000 73,000 0

กองคลัง

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่นหาป (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงานท่ี

รับผิดชอบหลัก



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

2561 (บาท 2562 (บาท 2563 (บาท 2564 (บาท 2565 (บาท

8 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน

จํานวน 4 ครั้ง 13,000 13,000 13,000 13,000 0 กองการศึกษา

9 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑการศึกษา
เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
ใหพรอมใชสําหรับ
หนวยงาน

จํานวน 2 ครั้ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 กองการศึกษา

10 การศึกษา คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ครั้ง 22,000 22,000 22,000 22,000 0 กองการศึกษา

11 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน

จํานวน 7 ครั้ง 62,200 62,200 62,200 62,200 0 กองสาธารณสุข

12 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑงานบานงานครัว
เพ่ือจัดหาเครื่องมือ
ใหพรอมใชสําหรับ
หนวยงาน

จํานวน 1 ครั้ง 9,400 9,400 9,400 9,400 0 กองสาธารณสุข

13 สาธารณสุข คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ครั้ง 64,600 64,600 64,600 64,600 0 กองสาธารณสุข

14 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน
เพ่ือจัดหาครุภัณฑที่
จําเปนและสะดวก
ตอการทํางาน

จํานวน 2 ครั้ง 14,700 14,700 14,700 14,700 0 กองสวัสดิการสังคม

15 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ครั้ง 43,400 43,400 43,400 43,400 0 กองสวัสดิการสังคม

16 สังคมสงเคราะห คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 3 ครั้ง 40,100 40,100 40,100 40,100 0 กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
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ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค



เปาหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ)

2561 (บาท 2562 (บาท 2563 (บาท 2564 (บาท 2565 (บาท

17 เคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่นๆ
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ครั้ง 80,000 80,000 80,000 80,000 0

18 การเกษตร คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร
เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

จํานวน 1 ครั้ง 59,000 59,000 59,000 59,000 0

-300-

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก



       

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

 
 



~ ๒๙๙ ~ 
 

ส่วนที่ 4ส่วนที่ 4  

การติดตามและประเมินผล 

 การบริหารงานที่ประสบความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการนำนวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ
บริหารใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ การติดตามและประเมินผลก็
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความสำเร็จของงาน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เป้าหมาย จึงต้องมีการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของ องค์กรว่าอยู่ในระดับใด 
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ 
 4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือการวางแผน (Planning) การ
นำแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ฉะนั้นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 
  1) ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรอบในการปฺฏิบัติงาน 
ติดตามและประเมินผล 
  2) ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานตามนโยบายของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ ของประชาชน 

 4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผลสำเร็จมากน้อย 
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด เพ่ือให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 

1) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ 
และข้ันตอนการดำเนินงานซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้กำกับตัวชี้วัด 

2) การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปีและเพ่ิมเติม 
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ทัง้นี้ องค์การบริหารส่วนตำบล จะนำข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลโครงการ มาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
1.ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 

1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 1.2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard 
Criteria) 

ตัวชี้วัด (Indicators) กรอบตัวแปร (Attributes) 

สั ม ฤ ท ธิ์ ผ ล แ ล ะ ก า ร บ ร ร ลุ  
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลต่างระหว่างจำนวนโครงการที่
แล้วเสร็จกับจำนวนโครงการทั้งหมด 

การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สั ด ส่ ว น ข อ ง ป ร ะ ช า ช น 
กลุ่ม เป้ าหมายที่ พึ งพอใจและไม่
พอใจ ผลสะท้อนกลับ 

   

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้นระบบอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นก่อน 
หน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตาม
และประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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4.3 แบบสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจัดทำแผน ระบบการเมือง ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบงบประมาณ ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยนำเข้า 

-แผนพัฒนาท้องถิ่น 

-งบประมาณรายจ่าย 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่นๆ 

กระบวนการ 

-การใช้ทรัพยากร 

-การดำเนินงานตามแผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความสำเร็จของการ

ดำเนินการตามแผนใน

เชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ์ 

-ความสำเร็จของการ

ดำเนินงานตามแผนเมื่อ

เปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค์ 

ระบบติดตาม (Monitoring) 

-Input Monitoring 

-Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

-ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์/ป้าหมาย 

-การเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 

(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบท่ี 1 

การประเมินการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบท่ี 2 

แบบติดตามและ

ประเมินผลการ

ดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/1 

แบบประเมินการ

ดำเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

แบบท่ี 3/2 

แบบประเมินความพึง

พอใจต่อผลการ

ดำเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

1.ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้จัดบริหารสาธารณะเพ่ืออำนวยความสะดวกและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น 
ทั้งนี้มุ่งหวังให้ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม (Output) ได้ก่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ทั้ง 3 
ระดับ คือระยะสั้น สามารถเห็นผลสำเร็จได้ทันทีเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม แล้วเสร็จ ระยะกลางและยาว ต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนาและดำเนินการ โดยในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้วางแผนดำเนินการพัฒนา
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านสาธารณสุข -การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา 
-เพ่ิมมาตรการดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็ก และเยาวชนให้รู้เท่าทันถึง
โทษและรูปแบบการแพร่ระบาด รวมถึงวิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกันโรคไข้เลือดออก  

ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนโดยการติดตั้งกระจกทาง
ร่วมทางแยก บริเวณจุดเสี่ยง การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม เพ่ือดูแลรักษา
ความปลอดภัยภายในพ้ืนที่ตลอด 24 ชั่วโมง 
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ จนท.ป้องกันฯและสร้างเครือข่ายรักษาความ
ปลอดภัยทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมทั้งภายในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ 
-จัดตั้งศูนย์ประสานงานกู้ชีพกู้ภัย 1669 เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นได้อย่าง
ทันท่วงท ี

ด้านการพัฒนาคน -ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐานและมีความ
เท่าเทียมกัน 
-เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ และสนับสนุนการดำเนินงานชมรม
ผู้สูงอายุ 
-ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
-พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี เพ่ิมมาตรการและวางแผนการจัดเก็บภาษีให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
-เพ่ิมประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลให้ครอบคลุม และทั่วถึง และเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น 
เสียงตามสาย ,เว็บไซด์,สื่อโซเซียล ฯลฯ 
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ด้าน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

ด้านการส่งเสริมกีฬา -ก่อสร้างลานกีฬาและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ภายในชุมชน 
-ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในตำบล 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสม และเพียงพอในพ้ืนที่ 
สามารถพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญ และรองรับการขยายตัวของเมือง 
-บูรณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า,สายโทรศัพท์,CCTV ร่วมกับไฟฟ้า องค์การโทรศัพท์
ต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-พัฒนาระบบการให้บริการน้ำประปาให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพน้ำประปาให้เป็นประปาดื่มได้ 
-พัฒนาระบบคมนาคม เพ่ือให้ประชาชนเดินทางไปมาสะดวกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

-ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด้านการศึกษา -พัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา และสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอนให้มีความทันสมัย 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานบูรณาการกับหลักสูตรท้องถิ่น สามารถจัดการ
เรียนการสอนให้เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นเลิศ 
-สนับสนุนทุนการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นอกระบบ ให้ครอบคลุมเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเองให้ทันกับสถานการณ์โลกที่ปรับเปลี่ยนไป 

ด้านสิ่งแวดล้อม -จัดระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะและส่งเสริมให้
มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ภายในครัวเรือน รวมถึงพัฒนาเป็นขยะ recycle 
-รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการแยกขยะก่อนทิ้ง 
-ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่าคืนสู่
ธรรมชาติให้มากขึ้น 

ด้านเศรษฐกิจ -ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในตำบลให้มีรายได้เสริมเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
-จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ภายในครัวเรือน 
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2.ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

หากพิจารณากระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพบว่า ในขั้นตอนการจัดทำแผนนั้น เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง    
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 รวมถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย โดยคำนึงถึงหลักประชารัฐผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ ในส่วนของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติรอบปีที่ผ่านมาพบว่า การดำเนินงาน 

กิจกรรม ยังเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนน 

ทางเท้าและท่อระบายน้ำ อันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก และสุดท้ายการติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/

กิจกรรม ในปีละครั้ง เพ่ือรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ทราบ ว่าเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

หรือไม่ มีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร พร้อมจัดทำรายงานเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบ  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา

ความล่าช้าในขั้นตอนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้สามารถอำนวยความสะดวกและสนองตอบต่อความต้องการแก่

ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๐๕ ~ 
 

 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 

---------------------------------------------------------------- 

เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้เสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (20 คะแนน) 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ (20 คะแนน) 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 คะแนน) 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  (10 คะแนน) 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด (10 คะแนน) 
(4) วิสัยทัศน์ (5 คะแนน) 
(5) กลยุทธ์ (5 คะแนน) 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5 คะแนน) 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5 คะแนน) 
(8) แผนงาน (5 คะแนน) 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  (5 คะแนน) 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๓๐๖ ~ 
 

 
 
 

2.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน) 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  (10 คะแนน) 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  (10 คะแนน) 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา (10 คะแนน) 
  2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน) 
   (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน) 
   (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 
คะแนน) 
   (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5 คะแนน) 
   (5) เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ         
ฉบับที่ 12   (5 คะแนน) 
   (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน) 
   (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5 คะแนน) 
   (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ (5 คะแนน) 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) (5 คะแนน) 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5 คะแนน) 
   (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 
คะแนน) 
   (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5 คะแนน) 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80   (80 คะแนน) 
 
 
 
 



~ ๓๐๗ ~ 
 

 
 
3.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 

3.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 

      3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

      3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 

      3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 

      3.4 วสิัยทัศน์ 5 

      3.5 กลยุทธ ์ 5 

      3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 

      3.7 จุดยีนทางยุทธศาสตร์ 5 

      3.8 แผนงาน 5 

      3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 100 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๐๘ ~ 
 
 

4.แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่นท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ภมูิอากาศ ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ 

20 

(3) 

 

(2)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จำนวนประชากรและช่วงอายุ ฯลฯ 

(2)  

(3)ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่นการคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5)ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่นการเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 

(2)  

(6)ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่นการนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจำป ีภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯและอื่นๆ 

(2)  

(7)ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8)การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9)การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ

(3)  



~ ๓๐๙ ~ 
 

พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

20 

(5) 

 

(2)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(3)  

(3)การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ดา้นแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 
เทคโนโลยี จารตีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4)การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5)การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6)ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-strength (จดุ
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 

(อุปสรรค) 

(3)  

 

 

 

 

 

 

 



~ ๓๑๐ ~ 
 

 

3.ยุทธศาสตร์ 

3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10)  

   3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
คสช.และนโยบายรัฐบาล หลกัประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ    20 ปี และ Thailand 4.0 

 (10)  

   3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(5)  

   3.5 กลยุทธ ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะ
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  
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   3.6 เป้าประสงค์ของ    
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5)  

   3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ 

(5)  

   3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5)  

   3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (5) 

 

 

รวมคะแนน 100  
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5.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 

2.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 

3.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 

4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 

5.โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 

   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 

   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 

   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 

   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 

   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 

   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 

   5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 

5 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) 5 

   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 

   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 
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รวมคะแนน 100 

6.แนวทางเบื้องต้นการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

 

 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand /Global Demand and Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (10)  

2.การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

 

 

1)การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่นการวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวน
ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

 (10)  

3.การ
ประเมินผลการ
นำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

(10)  
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ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

4.แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand /Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

(10)  

5.โครงการ
พัฒนา 

5.1 ความ
ชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 

 

 (5) 

 

5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนด
สัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความชัดเจน
นำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไหร่ 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไหร่ 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 
ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1)ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มี
ความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5)ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูป
ระบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3)การลดความ
เหลื่อมล้ำทางสังคม (4)การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5)การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

5.6 โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based  Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (1)เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2)เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(3)เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่นด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการ
แก้ไขปัญหา
ความยากจน
หรือการ
เสริมสร้างให้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(5)  

5.9 
งบประมาณมี
ความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา
ท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(5)  

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่
ได้ 

5.11 มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator 
:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น 
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึน สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1)มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็น
จริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  

7.การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
      โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่างๆ จาก 
      7.1 ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
          (1) แบบบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
          (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton 
          (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
          (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
          (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบ
การวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
          (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 
Method 
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          (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
          (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
          (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
          (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
          (11) แบบอื่นๆที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือ
เป็นแบบผสมก็ได้ 
       7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลทีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 
เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
       7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชได้ประโยชน์อย่างไร 
       7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
       7.5 ผลกระทบ (Impact) 
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