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ส่วนท่ี 1  
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

---------------------------- 
1. ด้านกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้งของหมู่บ้าน 
ประวตัิความเป็นมา 
 ตาํบลตะกัว่ป่าจากการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากหลกัฐานการตั้งถ่ินฐาน และคาํบอกเล่าของผูสู้งอาย ุ 
สืบคน้ไดว้า่การตั้งถ่ินฐานเร่ิมแรกนั้น  
 ชนกลุ่มแรกท่ีเขา้มาตั้งถ่ินฐานคือ กลุ่มพ่อคา้จากทุ่งสาํฤทธ์ิ  อาํเภอพิมาย  จงัหวดันคราชสีมา  ผา่นมา
เห็นบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์เป็นท่ีราบลุ่มมีลาํนํ้ าห้วยตะกัว่ไหลผ่าน ( ลาํนํ้ าห้วยตะกัว่มีตน้นํ้ าไหลจาก
บา้นห้วยตะกัว่ ตาํบลดอนดู่  ผา่นตาํบลหนองไผล่อ้ม,ตาํบลตะกัว่ป่า อาํเภอหนองสองห้อง  จงัหวดัขอนแก่น 
เขา้เขตอาํเภอบา้นใหม่ไชยพจน์ จงัหวดับุรีรัมย ์ไปบรรจบกบัลาํสะแทด ท่ีบริเวณบา้นพลบั ตาํบลหายโศก 
อาํเภอพุทไธสง จงัหวดับุรีรัมย ์) และยงัมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีมีนํ้ าตลอดทั้งปีคือ หนองสระยาง,หนองซ่อง
แมว, หนองคู, โดยไดก่้อตั้งหมู่บา้นอยูท่ี่โนนบา้นนา (อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องหมู่บา้นในปัจจุบนั) กลุ่ม
น้ีเป็นตน้ตระกลู “เพช็รตะกัว่” 
   กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มนายพรานท่ีเดินทางมาจาก อาํเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์เพื่อหาล่าสัตวแ์ละคลอ้งชา้ง
ซ่ึงบริเวณน้ีมีสัตวป่์าจาํนวนมาก  เน่ืองจากมีแหล่งนํ้ าพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์จึงไดก่้อตั้งหมู่บา้นอยู่ท่ีบริเวณโนน
หนองคู (อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของหมู่บา้นปัจจุบนั)  ห่างจากชุมชนกลุ่มแรกประมาณ 1 กิโลเมตร ชน
กลุ่มน้ีมีสญัลกัษณ์คือจะประกอบพิธีเล้ียงบูชาประกรรมทุกปี กลุ่มน้ีเป็นตน้ตระกลู “ชาญตะกัว่” 
 เน่ืองจากเป็นหมู่บา้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาํให้เกิดความมัง่คัง่ชาวบา้นมีทรัพยสิ์นของมีค่ามากทาํ
ให้หมู่บา้นอ่ืนท่ียากจนและอดอยาก รวมตวักนัเป็นกลุ่มโจรเขา้มาปลน้บ่อยคร้ัง ประกอบกบัเกิดโรคอหิวาระ
บาด ผูค้นลม้ตายจาํนวนมาก  ชนทั้งสองกลุ่มจึงไดอ้พยพมาตั้งหมู่บา้นรวมกนับริเวณหนองสระยางซ่ึงเป็น
บริเวณหมู่บา้นปัจจุบนั  ให้ช่ือว่าบา้นตะโกป่า (บริเวณน้ีมีตน้ตะโกป่าเป็นจาํนวนมาก) อีกตาํนานหน่ึงเล่าว่า
ช่ือหมู่บา้นมาจากลาํหว้ยตะกัว่จุดบริเวณบา้นตะกัว่ป่าน้ี  มีความลึกมากถา้ใชล้าํไมไ้ผท่ั้งตน้วดัระดบัความลึก
ดู  จะลึกเท่ากบัลาํไมไ้ผท่ั้งลาํและบางคร้ังจะมีคนมองเห็นกอ้นตะกัว่ขนาดใหญ่ลอยอยูแ่ต่พอเขา้ไปไกล้กลบั
ไม่เห็น หรือบางคร้ังกก็ลายเป็นกอ้นหินซ่ึงชาวบา้นเช่ือวา่เป็นเร่ืองลึกลบัและเรียกช่ือบา้นตะกัว่ป่าตามตะกัว่ท่ี
พบ และยงัเป็นขอ้ถกเถียงเร่ืองการตั้งช่ือหมู่บา้นกนัมาจนถึงปัจจุบนั 

ท่ีตั้งและอาณาเขต 
ลกัษณะท่ีตั้ง  ตาํบลตะกัว่ป่า  เป็นจาํนวนหน่ึงใน 12  ตาํบล  ของอาํเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดั

ขอนแก่น  อยูห่่างอาํเภอ  5  กิโลเมตรไปทางทิศตะวนัออกและห่างจากจงัหวดัขอนแก่น  104  กิโลเมตร  
เน้ือท่ี  ตาํบลตะกัว่ป่า มีเน้ือท่ี  ประมาณ  27,854 ไร่  หรือประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร 
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แผนผงัองค์การบริหารส่วนตาํบลตะก่ัวป่า 
อําเภอหนองสองห้อง  จังหวดัขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ      ติดเขตตาํบลหนองไผล่อ้ม     อาํเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น 
ทิศใต ้      ติดเขตตาํบลดงเคง็  อาํเภอหนองสองหอ้ง    จงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัออก    ติดเขตตาํบลบา้นคู  อาํเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย ์
ทิศตะวนัตก      ติดเขตเทศบาลตาํบลหนองสองหอ้ง อาํเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ    
สภาพพื้นท่ี  ตาํบลตะกัว่ป่าเป็นท่ีราบสูงและราบลุ่มเป็นบางส่วนลาดตํ่าลงไปทางทิศใต ้ ของพื้นท่ี

ตาํบล    ตอนกลางมีลาํหว้ยอีสานเขียว (หว้ยตะกัว่) ไหลผา่นตามแนวยาวของตาํบลเหนือลงใต ้ป่าไมเ้ป็นป่า
เบญจพรรณ ดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทาํนา และเล้ียงสตัวแ์ละวา่งงานในหลงัฤดูเกบ็เก่ียว 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะภูมิอากาศของตาํบลตะกัว่ป่า   ข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของมรสุมท่ีพดัประจาํฤดูกาล ซ่ึง 2ชนิด คือ 

มรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงพดัพามวลอากาศเยน็และแห้งจากประเทศจีนเขา้ปกคลุมประเทศไทยตั้งแต่ 
ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณเดือนกมุภาพนัธ์  ซ่ึงอยูใ่นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ทาํใหจ้งัหวดั 
ขอนแก่นมีอากาศหนาวเยน็และแห้งทัว่ไป  ส่วนมรสุมตะวนัตกเฉียงใตท่ี้พดัพามวลอากาศช้ืนจากทะเลและ 
มหาสมุทรเขา้ปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน  (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงประมาณกลางเดือน
ตุลาคม) ทาํใหมี้ฝนตกชุกทัว่ไป  

ฤดูกาลของตาํบลตะกัว่ป่า  พิจารณาตามลกัษณะของลมฟ้าอากาศของประเทศไทยสามารถ แบ่งออก
ไดเ้ป็น 3 ฤดู ดงัน้ี 

ฤดูหนาว  เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพนัธ์ ซ่ึงเป็น ช่วงท่ีมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือพดัปกคลุมประเทศไทยและบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนท่ีมีคุณสมบติั เยน็
จะแผล่งปกคลุมประเทศไทยตอนบนในช่วงดงักล่าว  ทาํใหอ้ากาศโดยทัว่ไปบริเวณจงัหวดัขอนแก่นจะหนาว
เย็นและแห้ง โดยมีอากาศหนาวจัดในบางวนั สําหรับเดือนท่ีมีอากาศหนาวมากท่ีสุดจะอยู่ในช่วงเดือน
ธนัวาคม ถึงมกราคม 

ฤดูร้อน  เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วง ว่างของฤดูมรสุม 
จะมีลมใตแ้ละลมตะวนัออกเฉียงใตพ้ดัปกคลุม ทาํใหมี้อากาศร้อนอบอา้วทัว่ไปมีอากาศร้อนอบอา้วโดยทัว่ 
ไป โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอา้วท่ีสุดของปี 

ฤดูฝน เร่ิมตน้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีมรสุม ตะวนัตกเฉียงใต้
พดัเอาความช้ืนจากทะเลและมหาสมุทรมาปกคลุมประเทศไทย โดยมีร่องความกดอากาศตํ่าท่ีพาดอยูบ่ริเวณ
ภาคใตข้องประเทศไทยจะเล่ือนข้ึนมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ ประเทศ
ไทย ทาํให้อากาศเร่ิมชุ่มช้ืนและมีฝนตกชุกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเป็นตน้ไป โดยเฉพาะ เดือน
กนัยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกหนาแน่นมากท่ีสุดในรอบปี แต่อยา่งไรก็ตามนอกจากปัจจยัดงักล่าวท่ีใหมี้ ฝน
ตกชุกแลว้ยงัข้ึนอยูก่บัอิทธิพลของพายหุมุนเขตร้อนท่ีเคล่ือนตวัเขา้ใกลห้รือเขา้สู่ประเทศไทยในช่วงดงักล่าว
ดว้ย 

1.4  ลักษณะของดิน 
พื้นท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทรายท่ีเหมาะแก่การปลูกขา้วและมนัสาํปะหลงั  
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1.5  ลักษณะของแหล่งนํา้ 
แหล่งนํ้ าในพ้ืนท่ีมีแบ่งเป็นแหล่งนํ้ าท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ คือ ลาํห้วย ไดแ้ก่ลาํหว้ยมะเฟือง, ลาํหว้ย

ตะกั่ว ซ่ึงมีลกัษณะเช่ือมต่อกันทั้ งพื้นท่ีในตาํบล และแหล่งนํ้ าท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าและ
หน่วยงานอ่ืนๆ ดาํเนินการปรับปรุง/ก่อสร้างข้ึนเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคของประชาชนในเขตตาํบล
ตะกัว่ป่า คือ หนองนํ้าท่ีขดุไวส้าํหรับเกบ็นํ้าสาํหรับอุปโภค ซ่ึงมีทุกหมู่บา้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    ลาํหว้ย  5 แห่ง สระนํ้า  - แห่ง 

    หนองนํ้า 16 แห่ง บ่อนํ้าต้ืน 4 แห่ง 

    ลาํคลอง   - แห่ง บ่อบาดาล 2 แห่ง 

    บึง  - แห่ง อ่างเกบ็นํ้า - แห่ง 

    แม่นํ้า  - แห่ง ฝาย  11 แห่ง 

    อ่ืนๆ (ระบ)ุ - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

1.1.3 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ป่าไมใ้นเขตตาํบลตะกัว่ป่าจะเป็นลกัษณะป่าโคกหรือป่าชุมชน ซ่ึงจะมีตน้ไมย้นืตน้ผลดัใบไดแ้ก่ ไม้

พลวง  ไมจ้ะบก ฯลฯ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
เขตการปกครอง     รวม 11 หมู่บา้น คือ 
หมู่ท่ี 1 บา้นตะกัว่ป่า  ผูป้กครอง นายไพรวรรณ  เทพจิต ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะครอง ผูป้กครอง  นายสุพล  บุปผามาลา  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 3 บา้นหนองเปล่ง    ผูป้กครอง นายสุพรรณ์  หรุ่งเป้า   กาํนนั 
หมู่ท่ี 4 บา้นหนองคูบวั       ผูป้กครอง นางอาํนวยพร  เขม็ทอง ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 5 บา้นหนองบวัแดง    ผูป้กครอง นายกอบชยั  ดาวเรือง  ผูใ้หญ่บา้น 
หมู่ท่ี 6 บา้นสระขาม  ผูป้กครอง   นายกมัปนาท  บวกไธสง  ผูใ้หญ่บา้น 

 หมู่ท่ี 7 บา้นเลา้    ผูป้กครอง   นายยนิูต  โคตรทองหลาง  ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 8 บา้นดอนตะแบง  ผูป้กครอง   นายสมพร  อาํภาผล      ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 9 บา้นโนนตาล  ผูป้กครอง   นายจนัทร์  ดว้งตะกัว่   ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 10 บา้นนาสวน  ผูป้กครอง   นายสงดั  ปอศรี    ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 11 บา้นหนองตะใกล ้ ผูป้กครอง   นายสุรชยั  ภิญโญยงค ์    ผูใ้หญ่บา้น 
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3. ประชากร 

3.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัประชากร 
ลําดบัท่ี ช่ือหมู่บ้าน จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร รวมจํานวน

ประชากร ชาย หญิง 

1 บา้นตะกัว่ป่า 306 456 438 894 
2 บา้นหนองตะครอง 124 221 225 446 
3 บา้นหนองเปล่ง 247 437 476 913 
4 บา้นหนองคูบวั 64 118 119 237 
5 บา้นหนองบวัแดง 280 427 420 847 
6 บา้นสระขาม 164 308 325 633 
7 บา้นเลา้ 143 272 289 561 
8 บา้นดอนตะแบง 246 395 402 797 
9 บา้นโนนตาล 74 130 127 257 
10 บา้นนาสวน 60 94 79 173 
11 บา้นหนองตะใกล ้ 47 84 67 151 

รวม 1,755  2,942 5,909 
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3.2 ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน / ประชากรที่มีอยู่จริง 
 

ลําดบั
ที่ 

ชื่อหมู่บ้าน จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวนประชากรช่วงอายุระหว่าง (ปี) รวม
จํานวน
ประชากร 

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

1 บา้นตะกัว่ป่า 306 42 38 47 51 58 53 79 48 84 92 66 70 55 50 20 20 3 14 1 2 456 438 894 
2 บา้นหนองตะครอง 124 26 29 35 22 21 33 35 30 43 45 28 29 23 25 10 9 3 3 0 0 221 225 446 
3 บา้นหนองเปล่ง 247 62 34 55 68 54 85 82 74 65 83 71 63 32 34 14 24 4 3 1 1 437 476 913 
4 บา้นหนองคูบวั 64 17 8 18 12 12 22 16 13 23 21 16 14 8 17 6 10 1 1 0 1 118 119 237 
5 บา้นหนองบวัแดง 280 39 44 69 56 44 57 60 70 77 66 57 63 52 44 20 16 7 4 1 0 427 420 847 
6 บา้นสระขาม 164 31 34 38 42 50 40 47 48 62 67 35 40 29 28 13 18 2 8 0 0 308 325 633 
7 บา้นเลา้ 143 38 35 28 34 26 44 59 50 46 51 41 34 22 24 10 11 2 5 0 0 272 289 561 
8 บา้นดอนตะแบง 246 49 47 53 44 47 51 63 68 82 67 47 57 31 41 18 20 4 6 1 1 395 402 797 
9 บา้นโนนตาล 74 17 20 21 15 17 24 27 11 27 30 6 12 10 6 3 8 3 1 0 0 130 127 257 

10 บา้นนาสวน 60 10 12 21 13 11 10 18 18 16 8 5 10 9 5 2 2 2 1 0 0 94 79 173 
11 บา้นหนองตะใกล ้ 47 4 11 13 8 13 7 14 13 17 12 9 7 8 4 4 5 0 0 0 0 84 67 151 

รวม 1,755 335 312 398 365 353 426 500 443 542 542 381 399 279 278 120 143 31 86 4 5 2,942 2,967 5,909 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

ในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า มีโรงเรียนในพื้นระดบัประถมศึกษา 
จาํนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษาจาํนวน 1 โรงเรียน ดงัน้ี 

ช่ือโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา 
จํานวนบุคลากรทาง

การศึกษา 
1. โรงเรียนบา้นตะกัว่ป่า+หนองคูบวั นายสมคัร  ศิลป์ประกอบ ครู 10 
2. โรงเรียนจตุคามวิทยา นายวลัลภ  ไชยไธสง ครู 18 
3. โรงเรียนบา้นหนองเปล่ง นายทวีป  มาตยบ์ณัดิษฐ ์ ครู 4 
4. โรงเรียนบา้นหนองบวัแดง นายเรืองฤทธ์ิ  โลไธสง ครู 5 
5. โรงเรียนบา้นหนองตะครอง นายสุนทร  ปะจะเน ครู 8 

จํานวนนักเรียนในเขตตําบลตะก่ัวป่า 

 
ที ่

 
อบต. 

 
รายช่ือโรงเรียน 

จาํนวนนักเรียน 
อนุบาล 
(คน) 

ป.1-ป.4 
(คน) 

ป.5-ป.6 
(คน) 

ม.1-ม.3 
(คน) 

รวม 
 

 
 

1 

 
 

ตะกัว่ป่า 

จตุคามวิทยา 19 70 16 45 131 
ตะกัว่ป่า+หนองคูบวั 29 42 31 - 102 
บา้นหนองตะครอง 25 41 30 - 96 
บา้นหนองเปล่ง 12 23 14 - 49 
บา้นหนองบวัแดง 4 20 14 - 38 
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 115    115 

รวมท้ังหมด 204 196 105 49 531 
 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า มีสถานีอนามยัตาํบล จาํนวน 1 แห่ง คือ สถานีอนามยั

บา้นสระขาม มีบุคลากร  จาํนวน  6  คน  
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5. ระบบการบริการพืน้ฐาน 

  5.1  การคมนาคม 
การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่า   มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวง

หมายเลข207  มีระยะทางประมาณ 12 ก.ม. (ถนนสายหนองสองห้อง – บา้นใหม่ชัยพจน์) และถนนสาย 
ชุมชนหนองสองหอ้ง – เขตอาํเภอนาโพธ์ิ (สภาพถนนเป็น ถนนลาดยางของกรมทางหลวงชนบท ระยะทาง 
9 ก.ม.)  และสภาพถนนภายในหมู่บา้นและระหว่างหมู่บา้นเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และถนนลาดยาง 
และบางช่วงเป็นถนนหินคลุกและถนนลูกรังถนนภายในหมู่บา้นในตาํบลถนนภายในหมู่บา้นประมาณ 80 
เปอร์เซ็น เป็น ถนน คสล. และมีบางส่วนเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ถนนหินคลุก และบางส่วนเป็น
ถนนดินถนนเพื่อการเกษตรส่วนใหญ่ถนนท่ีลงสู่พื้นท่ีการเกษตรไดรั้บการบาํรุงซ่อมแซม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ถนนดินลูกรัง และบางส่วนมีสภาพเป็นทางเกวียนเดิม   
  5.2  การไฟฟ้า 

เขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า เป็นชุมชนเกษตรและชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทัว่ถึงทั้ง 
ตาํบล ประชากรมีไฟฟ้าใชย้งัครบทุกหมู่บา้นและมีไฟฟ้าแสงสวา่งภายในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 

5.3  การประปา 
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  ส่วนใหญ่ไดรั้บการบริการดา้นการ

ประปาจากระบบประปาหมู่บา้น ซ่ึงมีครบทุกหมู่บา้น  
 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  การทาํนา  ทาํ

ไร่  แบบปลูกพืชหมุนเวียนและตามฤดูกาล 
6.2  การปศุสัตว์  มีการเล้ียงสตัวทุ์กหมู่บา้น  เช่น  การทาํฟาร์มเล้ียงสุกร  การเล้ียงปลา  และการ 

ทาํไร่นาสวนผสม 
6.3  การอุตสาหกรรม  มีการทาํผลิตภณัฑเ์ป็นหตัถกรรมพื้นบา้นของไทย เช่น การทอผา้

ไหม  การทาํผลิตภณัฑจ์กัสาน  ซ่ึงยงัเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวอยู ่
6.4  การพาณชิย์  ส่วนมากตามหมู่บา้น  จะมีร้านขายของชาํเลก็ ๆ ทุกหมู่บา้น และมีโรงสี

ขา้วประจาํหมู่บา้น ซ่ึงเป็นโรงสีขา้วขนาดกลาง 
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7.  การศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม 

ประชาชนในตาํบลตะกัว่ป่า  นบัถือศาสนาพทุธ โดยมีวดั จาํนวน 10 แห่ง และสาํนกัสงฆ ์
จาํนวน  3 แห่ง  

ช่ือวดั ตั้งอยู่ที ่
พืน้ที ่(ไร่) จํานวน

พระภกิษุ 
จํานวน
สามเณร 

จํานวน
แม่ชี 

วดัสระยาง หมู่ท่ี 1 บา้นตะกัว่ป่า 7 4 - - 
วดัป่าปฏิบติัธรรม หมู่ท่ี 1 บา้นตะกัว่ป่า 10 5 - - 
วดัโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะครอง 4 1 - 10 
สาํนกัสงฆส์นัติธรรม หมู่ท่ี 2 บา้นหนองตะครอง 12 1 - 10 
วดัอินทรประสิทธ์ิ หมูท่ี 3 บา้นหนองเปล่ง 2 5 - - 
วดัป่าสามคัคีธรรม หมู่ท่ี 3 บา้นหนองเปล่ง 10 2 - - 
วดัประทุมธานี หมู่ท่ี 4 บา้นหนองคูบวั 22 1 - - 
วดัศรีอุดร หมู่ท่ี 5 บา้นหนองบวัแดง 8 3 - - 
วดัแสงธรรมจกัร์ หมู่ท่ี 5 บา้นหนองบวัแดง 68 8 1  
วดักลางสระขามบา้นเลา้ หมู่ท่ี 6 บา้นสระขาม 16 3 - - 
วดัวิจิตราราม หมู่ท่ี 8 บา้นดอนตะแบง 4 4 - - 
วดับา้นโนนตาล หมู่ท่ี 9 บา้นโนนตาล 3 1 - - 
วดัจรูญธรรมวราราม หมู่ท่ี 10 บา้นนาสวน 6 1 - - 

รวม 172 38 - 21 

 
ชาวตาํบลตะกัว่ป่าทัว่ไปไดรั้กษาขนบธรรมเนียม   ประเพณีและวฒันธรรมโบราณของตนไวห้ลาย

อยา่ง    โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ประเพณีท่ีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา   ซ่ึงตนเล่ือมใสศรัทธาโดยจาํแนกไดด้งัน้ี 
1.  บุญกุม้ขา้วใหญ่   นิยมทาํกนัในเดือนยี่  หรือหลงัจากการเก็บเก่ียว  มีการนาํขา้วเปลือกมากอง

รวมกนัทาํบุญกุม้ขา้วใหญ่  โดยใชศ้าลากลางบา้นหรือศาลาโรงธรรม  ทุกครัวเรือนหาบขา้วเปลือกของตน
ออกมารวมกนั    กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต ์ รับศีลฟังเทศน์   มีมหรสพ สมโภชน์   ตอนเชา้มีการ
ถวายอาหารและขา้วเปลือก    การทาํบุญกุม้ขา้วใหญ่จึงถือวา่ไดบุ้ญกศุลมาก 

2.  บุญขา้วจ่ี  หรือบุญเดือนสาม  ทาํโดยการนาํขา้วเหนียวท่ีป้ันโรยเกลือ ทาไข่ไก่ และจ่ีไฟให้สุก  
เรียกวา่ขา้วจ่ี  การทาํบุญขา้วจ่ีมีคนนิยมทาํกนัมาก   เพราะถือวา่  ไดก้ศุลมาก   และเป็นกาละทานชนิดหน่ึง   

3. บุญพระเวสน์  หรือบุญเดือนส่ี   บุญท่ีมีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน์ 
หนงัสือมหาชาติหรือเวสสันดรชาดก    เป็นหนงัสือชาดกท่ีแสดงจริยาวตัรของพระพุทธเจา้  คราวพระองค์
เสวยพระชาติ  เป็นพระเวสสนัดร  เป็นหนงัสือเร่ืองยาว มี 14 ผกู  บุญพระเวสสนัดรกาํหนดทาํในเดือนส่ี   

4.  ตรุษสงกรานต์    กําหนดเอาวันท่ี   13 เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี   จะมีการรดนํ้ า
พระพุทธรูป    พระสงฆ์   และผูห้ลกัผูใ้หญ่ เรียกว่า สรงนํ้ า   การทาํบุญมีให้ทาน    เป็นตน้   เก่ียวแก่การ
สรงนํ้า   เรียกบุญสรงนํ้า 
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อีกอยา่งหน่ึงวา่ตรุษสงกรานต ์  “ ตรุษ ”   คือส้ิน    สงกรานต ์   คือการเคล่ือนยา้ย  ไดแ้ก่    วนัท่ีพระอาทิตย์
เคล่ือนยา้ยจากฤดูหนาว   กา้วข้ึนสู่ฤดูร้อน   ในระยะน้ี  เรียก  ตรุษสงกรานต ์  

5.  บุญบั้งไฟ  หรือเรียกวา่    บุญเดือนหก  การนาํเอาดินประสิว  (ข้ีเจีย)   มาคัว่ผสมกบัถ่าน เรียกวา่ 
หม่ือ เอาหม่ือใส่ กระบอกไมไ้ผ ่  (ปัจจุบนัพฒันาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซี)   ตาํใหแ้น่น  แลว้เจาะรู 
เรียกวา่   บั้งไฟ      

6.  บุญเขา้พรรษา   การอยูป่ระจาํในอาวาสแห่งเดียวตลอด 3 เดือน  ในฤดูฝน เรียกวา่   เขา้พรรษา
โดยปกติกาํหนดเอาวนัแรม 1 คํ่า เดือน 8   เป็นวนัเขา้พรรษา ซ่ึงชาวบา้นจะมีการถวายผา้อาบนํ้าฝน    ถวาย
เทียนพรรษา    และมีการทาํบุญ   เป็นตน้ 

7.  บุญออกพรรษา   การออกจากเขตจาํกดั  ไปพกัแรมท่ีอ่ืนได ้ เรียกวา่   ออกพรรษา    พรรษา
หมายถึง    ฤดูฝน   ปีหน่ึงมี 4 เดือน  คือ   ตั้งแต่แรม 1 คํ่า   เดือน 8 ถึง   ข้ึน 15 คํ่าเดือน  12  ในระยะ  4  
เดือน  3 เดือนแรกใหเ้ขา้พรรษาก่อน   เขา้ครบกาํหนด 3 เดือน แลว้ใหอ้อกอีก 1 เดือน  ใหห้าผา้จีวรมา
ผลดัเปล่ียนการทาํบุญมีใหท้าน    เป็นตน้     

นอกจากน้ียงัมีความเช่ือเดิมท่ีปฏิบติัสืบทอดกนัมาแต่โบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบส่ี  ฮีตสิบสอง  
มาจากคาํ 2 คาํ คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคาํว่า จารีต หมายถึงส่ิงท่ีปฏิบติัสืบต่อกันมาจนกลายเป็น
ประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีต  หรือ   ฮีตสิบสอง หมายถึง   เดือนทั้ง 12 เดือน   ในหน่ึงปีฮีตสิบ
สอง จึงหมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาในโอกาสต่างๆ    ทั้งสิบสองเดือนใน
แต่ละปี ประเพณีทั้ งสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบติักันมานั้นลว้นเป็นประเพณีท่ีส่งเสริมให้คนใน
ชุมชน  ไดอ้อกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรคก์นั เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงและเพื่อความสมานสามคัคีมี
ความรักใคร่กนั ของคนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการสืบทอดส่ิงท่ีดีงามมาจวบจนปัจจุบนั   ประเพณีอีสานส่วน
ใหญ่จะมีเอกลกัษณ์แตกต่างจากประเพณีภาคอ่ืนๆ (อาจคลา้ยคลึงกบัประเพณีของทางภาคเหนือบา้งเพราะมี
ท่ีมาค่อนขา้งใกลชิ้ดกัน)ประเพณีอีสาน ได้รับอิทธิพลมา จากวฒันธรรมลา้นช้าง  (แถบหลวงพระบาง
ประเทศลาว)จึงจะเห็นได ้ว่าประเพณีของชาวอีสาน และชาวลาวมีความคลา้ยกนัเพราะมีท่ีมาเดียวกนัและ
ชาวอีสานและชาวลาวกไ็ปมาหาสู่กนัเป็นประจาํ เยีย่งญาติพี่นอ้งทาํใหมี้การถ่ายเทวฒันธรรมระหวา่งกนั 
ดว้ยดว้ย 
 คองสิบส่ี   หมายถึง  ครองธรรม  14  อยา่ง  เป็นกรอบหรือแนวทางท่ีใชป้ฏิบติัระหวา่งกนั  ของ
ผูป้กครองกบัผูใ้ตป้กครอง พระสงฆ ์และระหวา่งบุคคลทัว่ไป เพื่อความสงบสุขร่มเยน็ของ บา้นเมือง  คอง 
สิบส่ีมีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตวัอยา่งไดด้งัน้ี  
    คองสิบส่ีแบบท่ี 1 – กล่าวถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกบัครอบครัวในสงัคมตลอดจนผูมี้หนา้ท่ีปกครองบา้น 
เมือง       
    คองสิบส่ีแบบท่ี 2 - กล่าวถึงหลกัการท่ีพระมหากษตัริยท์รงปฏิบติัในการปกครองบา้นเมือง    และ
ขอ้ท่ีประชาชนควรปฏิบติัต่อพระมหากษตัริย ์  และจารีตประเพณีท่ีพงึปฏิบติัใหบ้า้นเมืองสงบสุข 
   คองสิบส่ีแบบท่ี 3 -  กล่าวถึงธรรมท่ีพระราชาพึงยดึถือปฏิบติั และเนน้หนกัใหป้ระชาชนปฏิบติั
ตามจารีตประเพณี   และขอ้ท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบติัต่อกนั 
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    คองสิบส่ีแบบท่ี 4 - กล่าวถึงไปแนวทางฮีตบา้นครองเมือง  คือการดาํเนินการปกครองบา้นเมืองเพ่ือ  
ใหบ้า้นเมืองอยูเ่ป็นสุขและปฏิบติัตามประเพณี 

8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
8.1  นํา้ 

นํ้าท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นนํ้ าท่ีได้จากนํ้ าฝน และประชาชนเร่ิมนิยมซ้ือนํ้ าถังท่ี
ผูป้ระกอบการผลิตจาํหน่ายมาเพ่ือบริโภค  สาํหรับนํ้าใตดิ้นเขตพื้นท่ีตาํบลโนนตะกัว่ป่ามีลกัษณะดินเคม็ จึง
ไม่สามารถใชน้ํ้ าจากแหล่งใตดิ้นได ้ จึงอาศยันํ้ าในห้วย หนอง ท่ีขดุลอกไวใ้ชส้าํหรับอุปโภค ให้สัตวเ์ล้ียง
และทาํเกษตร 

8.2  ป่าไม้ 

ในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่ามีเพียงป่าโคกหรือป่าชุมชน ไม่มีป่าไมท่ี้

เป็นป่าทางเศรษฐกิจ 

9. ศักยภาพ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตะก่ัวป่า 

1. นายสมชาย สง่าภาคภูมิ ตาํแหน่ง        นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
2. นายสุวฒัน์  แพนไธสง  ตาํแหน่ง        รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
3. นายประยรู  สร้างนานอก ตาํแหน่ง        รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

 4.  นายอภิเดช  กระฉอดนอก        ตาํแหน่ง         เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
สมาชิกสภา อบต. 
1.  นายศุภชยั  ฤทธิสิทธ์ิ   ตาํแหน่ง ประธานสภา อบต. 

 2.  นายบวน  การสร้าง   ตาํแหน่ง รองประธานสภา อบต. 
 3.  นางดวงกมล  นิติวฒันะ  ตาํแหน่ง เลขานุการสภาฯ 

4.  นายพงศกร  สุขกลาง             ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 
 5.  นายบุญเส็ง  ผวิผอ่ง   ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
 6.  นางศิริลกัษณ์  นาดูปถมัภ ์  ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 2 
 7.  นายอนนท ์ นาบาํรง   ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
 8.  นางสมเรือน  แนนไธสง  ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 3 
 9.  นายประพจน์  ดว้งตะกัว่      ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 
 10. นายประดิษฐ ์ ฝ่ายพิมาย  ตาํแหน่ง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 4 

11. นายดวงจนัทร์  ศรีเตชะ  ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
             12.  นายไหม  ประการะโต             ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 
 13. นายอุดม  ม่ิงไธสง              ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 
 



12 
14. นายทองสุข  นางาม   ตาํแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 6 

 15. นายสะอาด  คนรู้               ตาํแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
             16. นายประดิษฐ ์ อุทยัพร          ตาํแหน่ง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 7 
 17. นางเอ้ือ  นางาม   ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 8 
 18. นางจิมม่ี  โคตรสมบติั  ตาํแหน่ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
 19. นายเสถียร  ปานชาลี   ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 9 
 20. นายทองอินทร์  เลานอก  ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
 21. นางประนอม  เขียวเพชร              ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 
 22. นายคาํพนั  สอนนอก                ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
 23. นางเพญ็ศรี  จนัทร์กระแจะ  ตาํแหน่ง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 11 
 
  จํานวนบุคคลากร พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างตามภารกิจ  และลูกจ้างช่ัวคราว  ( ณ วนัท่ี  
1 เมษายน  2559)  ดังนี ้
  องค์การบริหารส่วนตําบลตะก่ัวป่า  มีบุคลากรท้ังหมด  41  คน  และมีส่วนราชการจํานวน  
4  ส่วน  ดังนี ้ คือ  

1.  นางดวงกมล  นิติวฒันะ  ตาํแหน่ง     ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
2.  นายอาทิตย ์ ศรีวงษ ์   ตาํแหน่ง     รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     

 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  9  คน  ดังนี ้
1.  นายไชยพศ  หลา้ธรรม  ตาํแหน่ง      หวัหนา้สาํนกัปลดั อบต.ตะกัว่ป่า 
2.  นางสาวนงนุช  บุเกตุ   ตาํแหน่ง     นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน ชาํนาญการ   
3.  นางสาววนิดา  ผกานนท ์         ตาํแหน่ง     นกัพฒันาชุมชน  ชาํนาญการ   
4.  นายจรรยา  สุโพธ์ิ                    ตาํแหน่ง     นกัทรัพยากรบุคคล 
5.  นายภทัรพงษ ์ สุวรรณพฒัน์    ตาํแหน่ง     นกัจดัการงานทัว่ไป 
6.  นางสรภสั   นามไธสง  ตาํแหน่ง     เจา้พนกังานธุรการ 
7.  จ่าอากาศฐาปนะพงษ ์ พลคดัซา้ย ตาํแหน่ง    เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
8.  นางสาวสุวญิชา  เขม็ทอง  ตาํแหน่ง     เจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
9.  นางสาวปราริชาติ  แกว้ลาย  ตาํแหน่ง      เจา้พนกังานธุรการ (บนัทึกขอ้มูล) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ  จาํนวน  6  คน  ดงัน้ี 
1.  นางสาวเบญจพร  ตลอดไธสง    ตาํแหน่ง     ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
2.  นางสาวอรทยั  ศรีจูมพล  ตาํแหน่ง     ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.  นายบุญช่วย  จนัทร์สามารถ  ตาํแหน่ง     พนกังานขบัรถ  
4.  นายธนากร  การสร้าง   ตาํแหน่ง     ผูช่้วยเจา้พนกังานพฒันาชุมชน 
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 5. นายภาคภูมิ  สง่าภาคภูมิ  ตาํแหน่ง    ผูช่้วยนิติกร 
 6. นายสายนั  นะพล   ตาํแหน่ง    พนกังานขบัรถยนต ์(ทัว่ไป) 

พนักงานจ้างท่ัวไป  จาํนวน  4  คน  ดงัน้ี 
1. นางอรรัมภา  เวินเสียง  ตาํแหน่ง     พนกังานจา้งทัว่ไป 
2. นายบญัชา  มิสา  ตาํแหน่ง     คนสวน 
3. นายบุญเลิศ  มีเงินลาด  ตาํแหน่ง     พนกังานจา้ง 
4. นางเกศ  มีเงินลาด  ตาํแหน่ง     แม่บา้น 

ตําแหน่งในส่วนกองคลัง  พนักงานส่วนตําบล จํานวน   5  คน  ดังนี ้
1.  นางอาํพร  บุตรจนัทร์  ตาํแหน่ง     ผูอ้าํนวยการกองคลงั 
2.  นายนํ้ามนต ์ จอ้ยศกัดา             ตาํแหน่ง     นกัวิชาการจดัเกบ็รายได ้
3.  นางสาวทวพีร  หลินศรี ตาํแหน่ง     นกัวิชาการพสัดุ 
4.  นางสาวเบญจมาศ  เมืองแสน ตาํแหน่ง     นกัวิชาการเงินและบญัชี 
5.  นางสาวดวงดาว  อุ่มเกษ ตาํแหน่ง     นกัวิชาการคลงั 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จาํนวน  2  คน  ดงัน้ี 
1.  นางสมจิต  นาราษฎร์  ตาํแหน่ง     ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้
2.  นางสาวเปรมสุดา  แสงโตโพธ์ิ ตาํแหน่ง     ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ 

 ตําแหน่งในส่วนกองช่าง  พนักงานส่วนตําบล จํานวน   1  คน  ดังนี ้
1.  นายจกัรินทร์  สิงหะเมธา ตาํแหน่ง      ผูอ้าํนวยการกองช่าง 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จาํนวน  1  คน  ดงัน้ี 
1.  นายวจิิตติกรณ์  สีขอน ตาํแหน่ง    ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 

 ตําแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม พนักงานส่วนตําบล  จํานวน   5  คน  ดังนี ้
1.  นายอุดม  ห่อไธสง                   ตาํแหน่ง     ผูอ้าํนวยการกองการศึกษาฯ 
2.  จ่าเอกโกสินทร์  ทองแมน้ ตาํแหน่ง     เจา้พนกังานธุรการ 
3.  นางธนาพร  โสภณพงษ ์ ตาํแหน่ง     ครูผูดู้แลเดก็ 
4.  นางศิตา  ศิลป์ประกอบ ตาํแหน่ง     ครูผูดู้แลเดก็ 
5.  นายอดิศร  เน่ืองสมศรี  ตาํแหน่ง     ครูผูดู้แลเดก็ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จาํนวน  2  คน  ดงัน้ี 
1.  นางสาวนนทรี  แพนไธสง ตาํแหน่ง      ผูดู้แลเดก็ 
2.  นางศศิธร  ขานสนัเท๊ียะ ตาํแหน่ง      ผูดู้แลเดก็ 

พนักงานจ้างท่ัวไป  จาํนวน  5  คน  ดงัน้ี 
1. นางสาวทิพยว์รรณ  เผา่มณี ตาํแหน่ง   พนกังานจา้ง 
2. นางประเคน  ไทยภกัดี  ตาํแหน่ง     แม่บา้น 
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3. นายโยธิน  มูลไธสง  ตาํแหน่ง     ยาม 
4. นายพชัรา  ทาพรม  ตาํแหน่ง     พนกังานจา้ง 

ระดับการศึกษาของบุคลากร จํานวน  41  คน แยกเป็น 
 ประถมศึกษา   จาํนวน   3  คน 

  มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จาํนวน   14   คน 
ปริญญาตรี   จาํนวน  15  คน 

  สูงกวา่ปริญญาตรี  จาํนวน   9  คน 
  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557-2560) 

-------------------------------- 

2.1  สรุปผลดาํเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557-
2560 

2.1.1  สรุปสถานการณ์การพฒันาการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าไดด้าํเนินการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2556 

- 2560)  และแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 - 2562) ข้ึนมา เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการจดัทาํแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) (พ.ศ. 2557 - 2559) (พ.ศ. 2559 - 2560) (พ.ศ.2559 - 2561) อนัมีลกัษณะเป็น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นแผนท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน   โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี  โดยองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดใ้ชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํ
งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการท่ีขอใหห้น่วยงานอ่ืนมา
ดาํเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบติัให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการท่ีกาํหนดไวใ้น
แผนพฒันาสามปี  

ทั้ งน้ี  องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่าได้ดําเนินการตั้ งงบประมาณ   การเบิกจ่าย
งบประมาณดงักล่าว ตามแผนพฒันาซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี       

 แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2557 – 2559)   

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ปี 2557 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

1.ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 39 25 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 13 3 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาทุนมนุษยแ์ละสงัคมท่ีมีคุณภาพ 46 26 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน 9 5 
5.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 3 1 
6.ยทุธศาสตร์การพฒันาบริหารจดัการท่ีดี 19 10 

รวมท้ังส้ิน 129 70 

คดิเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพฒันา  54.26 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ปี 2558 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

1.ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 45 18 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่ 46 27 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาทุนมนุษยแ์ละสงัคมท่ีมีคุณภาพ 11 9 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ การคา้ และการลงทุน 8 1 
5.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 16 10 
6.ยทุธศาสตร์การพฒันาบริหารจดัการท่ีดี 2 1 

รวมท้ังส้ิน 128 66 

คดิเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพฒันา  51.56 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ปี 2559 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิติ 27 15 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้รฐาน 26 19 
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 2 - 
4.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 8 6 
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาบริหารจดัการท่ีดี 56 42 

รวมท้ังส้ิน 119 91 

คดิเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพฒันา  76.47 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
ปี 2560 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ดําเนินงาน 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิติ   
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน   
4.ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาบริหารจดัการท่ีดี   

รวมท้ังส้ิน   

คดิเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพฒันา   

ยงัไม่มีขอ้มูล เพราะยงัไม่ปิดงบตาม

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
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2.1.2  การประเมินผลการทําแผนพฒันาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าไดด้าํเนินการจดัทาํแผนพฒันาข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการพฒันาตาํบลตะกัว่ป่าให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจดัทาํแผนพฒันานั้นจะตอ้งมีการติดตามและประเมินแผนพฒันา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 
29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2559  ขอ้ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันาเป็นผูด้าํเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา  ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิด
ประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

ซ่ึงแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าสามารถนาํไปปฏิบติัในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพไดด้งัน้ี   

(1) เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

      แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2556 – 2560)    
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จาํนวน  129  โครงการ 

    สามารถดาํเนินการได้     จาํนวน  70  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  54.26 

 
แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าสามารถดาํเนินงานได้ตาม
วตัถุประสงค์ร้อยละ 50 ข้ึนไปของแผนและสามารถดาํเนินการได้ใน
อตัราท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณท่ีผา่นมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
    แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2556 – 2560)   

โครงการท่ีบรรจุในแผน   จาํนวน  128  โครงการ 
    สามารถดาํเนินการได้     จาํนวน   66  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  51.16 
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แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 

องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าสามารถดาํเนินงานได้ตาม
วตัถุประสงค์ร้อยละ 50  ข้ึนไปของแผนและสามารถดาํเนินการไดใ้น
อตัราท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณท่ีผา่นมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
    แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จาํนวน   119  โครงการ 
    สามารถดาํเนินการได้     จาํนวน   91  โครงการ    
    คดิเป็นร้อยละ  76.47 

แผนพฒันาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) 
องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าสามารถดาํเนินงานได้ตาม

วตัถุประสงคม์ากกว่าร้อยละ 50 ข้ึนไปของแผนและสามารถดาํเนินการ
ไดใ้นอตัราท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณท่ีผา่นมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2558 – 2562) 

    ยังดาํเนินการไม่เสร็จปีงบประมาณ  จึงยังไม่สามารถสรุปผลการ
ดาํเนินงานได้ 
   (2)  เชิงคุณภาพ  

 องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าได้ดําเนินการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยไดมี้การประเมินความ
พึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทาํให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพใน
การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าในภาพรวม  ซ่ึง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าไดด้าํเนินการประเมินความพึงพอใจ
สรุปไดด้งัน้ี 

 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

การประเมินความพึ งพอใจของประชาชน ท่ี มี ต่อผลการ
ดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าใน
การพฒันาและส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพฒันา  ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  
พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจในระดบัพอใจคิดเป็นร้อยละ  64.52  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาผลการประเมินความพึงพอใจอยูใ่นระดบัพอใจ
ถึง  ร้อยละ  60.37  ความพอใจของประชาชนมากกวา่ปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย 
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 ท่ี  4.15  ซ่ึงประเมินไดว้่าควรจะมีบริหารจดัการดาํเนินงานให้ประชาชน

เกิดความพึงพอใจมากกวา่น้ี  ความพึงพอใจน่าจะอยูท่ี่ร้อยละ  80  
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คดิเป็นร้อยละ  53.28   
ระดบัพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  56.97   
- พอใจตํ่าสุด ร้อยละ  52.19   

     ระดบัพอใจ  (ตามประเดน็การพฒันา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 54.14   
- พอใจตํ่าสุด ร้อยละ  51.19  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพงึพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คดิเป็นร้อยละ  68.42   
ระดบัพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  71.93   
- พอใจตํ่าสุด ร้อยละ  65.67   

ระดบัพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ 73.44 
- พอใจตํ่าสุด ร้อยละ  65.53 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดวา่จะสามารถทาํใหป้ระชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  70 ข้ึนไป 

2.2  ผลท่ีได้รับจากดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
2.2.1  ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสําคญั  

ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าไดด้าํเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  
เพื่อแกไ้ขปัญหาให้กบัประชาชน และพฒันาองคก์รใหเ้กิดความมัง่คงในการพฒันาเพื่อใหค้วามเป็นอยูข่อง
ประชาชนดีข้ึน  ซ่ึงผลจากการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่านั้น  ผลท่ีไดรั้บมีดงัน้ี   

1.  ประชาชนมีนํ้าประปาใชทุ้กครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใชใ้นการสญัจรไปมาไดส้ะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เดก็ๆ ไดรั้บการศึกษาทุกคน 
6.  ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์  ไดรั้บเงินช่วยเหลือเบ้ียยงัชีพทุกคน 
7. ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือในเร่ืองท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง 
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8. ประชาชนไดรั้บความช่วยเหลือบรรเทาเม่ือเกิดเหตุสาธารณะภยั 
9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนท่ี 
10. ปัญหาไขเ้ลือดออกลดลง 
11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจดัการท่ีถูกตอ้ง 
12. ประชาชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการสาธารณสุข 
13. ประชาชนไดรั้บความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัภยั 
14. ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล    
       ตะกัว่ป่า 
15. ประชาชนไดรั้บบริการจากงานบริการต่างๆ ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

                    ตะกัว่ป่าดว้ยความสะดวก 
สาํหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บเพิ่มข้ึน มีดงัน้ี 
1. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีข้ึนสาํหรับในการสญัจรไปมา  
2. มีอาคารหอประชุมแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน ตลอดการจดั  
    กิจกรรมใหก้บัประชาชน  
3. ประชาชนไดรั้บการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาํไปประกอบอาชีพเพิ่มรายไดใ้หก้บั  
     ครัวเรือน 
4. มีสนามกีฬาท่ีไดม้าตรฐานระดบัหน่ึง สาํหรับใหป้ระชาชนไดอ้อกกาํลงักาย 
    หรือจดักิจกรรมนนัทนาการ 
5. การกาํจดัขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.2.2  ผลกระทบ 
ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  สามารถ

ดาํเนินการไดต้ามท่ีประชาชนตอ้งการเฉล่ีย 3 ปี  ร้อยละ 56.41  ซ่ึงการดาํเนินงานนั้นก็ส่งผลผลกระทบต่อ
ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  ดงัน้ี 

 ๑. การก่อสร้างถนนคอนกรีต บางเส้น   อาจทาํใหก้ารระบายนํ้ าไดช้า้เกิดนํ้ าท่วมขงัในบาง
จุด ทาํให้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าตอ้งพิจารณาจุดก่อสร้างรางระบายนํ้ าเพิ่มข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหา
ดงักล่าว 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายนํ้ าในชุมชนสามารถระบายนํ้ าได ้ แต่ผลกระทบคือ เป็นแหล่ง
เพาะพนัธ์ุยงุลาย เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อตามมา ซ่ึงทางคณะกรรมการท่ี
เก่ียวขอ้ง ไดท้าํความเขา้ใจถึงขอ้เสียของรางระบายนํ้าในชุมชน และองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า กไ็ด้
หาแนวทางแกไ้ขเรียบร้อยแลว้  
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2.3  สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา 
1)  เจา้หน้าท่ีตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งบางท่านยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของ

ระเบียบ กฎหมาย การนาํแผนฯไปใชด้าํเนินการ   
2) งบประมาณอนัจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้

เท่าท่ีควร   
3)  ชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่ามีปัญหาท่ีจะตอ้งแกไ้ขอยูเ่ป็น

จาํนวนมาก  
4)  ประชาชนมีความตอ้งการซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวมีเป็นจาํนวนมาก   
5)  ประชาชนยงัไม่เขา้ใจขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ีจะ

สามารถดาํเนินการได ้ 
อุปสรรค 

1)  ระเบียบ กฎหมาย ท่ีไม่ยืดหยุน่ ทาํให้เกิดอุปสรรคในการดาํเนินงานเป็นอยา่ง
  ยิง่  

๒)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่ามีงบประมาณไม่เพยีงพอต่อการดาํเนินงาน
แกไ้ขปัญหาของประชาชน   

๓)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าสมารถดาํเนินการไดเ้ฉพาะตามอาํนาจ
หนา้ท่ี 

  แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะก่ัวป่า 

1)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาพิจารณาตามอาํนาจหน้าท่ี และ
ความสามารถในการดาํเนินงานตามงบประมาณ 

2)  การดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าควรจะให้เป็นไปตาม
แผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาส่ีปีมาพิจารณา
ดาํเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ี  ในแผนพฒันาส่ีปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดาํเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาดาํเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรั้บความเดือดร้อน

มากท่ีสุด  เช่น  การแกไ้ขปัญหาเร่ืองนํ้าประปา   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรมีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง อบต. กบั ประชาชนในพ้ืนท่ีบ่อย 

ๆ  และเพื่อเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี   
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 2)  ควรพิจารณาจดับริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในการบริการของ อบต. 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1) องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่สามารถดาํเนินการครบทุกโครงการ/กิจกรรม
และครอบคลุมทุกยทุธศาสตร์การพฒันา   

2) ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการตามโครงการก่อสร้างท่ี
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าจะดาํเนินการ 

  อุปสรรค 
1)  มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนในชุมชนไดท้ั้งหมด  
2)  การตั้งงบประมาณในการดาํเนินการตามภารกิจแต่ละดา้นบางรายการยงัไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ทาํใหต้อ้งโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดาํเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลตะก่ัวป่า 

1)  การจดัทาํแผนพฒันาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคาํนึงถึงสถานะการ
คลงัในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันาสามปี                               

2)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละดา้นท่ี
จะตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

3)  การดาํเนินงานตามโครงการก่อสร้าง อบต.ควรทาํขอ้ตกลง หรือสัญญา กบั
ประชาชนเพื่อใหส้ามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไว ้

(2)  การบริการประชาชน 
1)  องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ไม่สามารถดาํเนินการครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยทุธศาสตร์การพฒันา   
2)  ประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินการตามโครงการก่อสร้างท่ี
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าจะดาํเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1)  การจดัสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล
นอ้ยกว่าปีท่ีผา่นมา  ซ่ึงไม่ไดรั้บตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  ทาํ
ใหไ้ม่สามารถดาํเนินการโครงการไดท้ั้งหมด  

2)  ประชาชนมีความตอ้งการซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวมีเป็นจาํนวนมาก   
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อุปสรรค 

1)  อาํนาจหนา้ท่ีมีขอ้จาํกดัทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินการได ้  
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การดาํเนินงานของเทศบาล 

1)  การจดัทาํแผนพฒันาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคาํนึงถึงสถานะการ
คลงัในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันาสามปี  

2)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบักบัภารกิจแต่
ละดา้นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(2)  การบริการประชาชน 
1)  ควรพิจารณาจดับริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกตอ้ง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนท่ี  3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์และทาํให้ประเทศไทยพฒันาไปสู่อนาคตท่ี  พึงประสงคน์ั้น  จาํเป็น
จะตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาในระยะยาว    และกาํหนดแนวทางการพฒันาของ
ทุกภาคส่วนใหข้บัเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั  ดงันั้น จึงจาํเป็นจะตองกาํหนดยทุธศาสตร์ชาติในระยะยาว 
เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพฒันาสู่ การปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร้าง
ความเขา้ใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่วมกนั และเกิดการรวมพลงัของทุกภาคส่วนในสงัคม ทั้งประชาชน 
เอกชน ประชาสังคม ในการขบัเคล่ือนการพฒันาเพื่อการสร้างและ รักษาไวซ่ึ้งผลประโยชนแห่งชาติและ
บรรลุวิสัยทศัน์“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีด
ความสามารถ ในการแข่งขนั มีรายไดสู้งอยูใ่นกลุ่มประเทศพฒันาแลว้ คนไทยมีความสุข อยูดี่กินดี สังคมมี
ความมัน่คง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยทุธศาสตร์ชาติท่ีจะใชเ้ป็นกรอบแนวทาง การพฒันาในระยะ 20 ปี
ต่อจากน้ีไป จะประกอบดว้ย  6 ยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คง มีเป้าหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกนัภยัคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกท่ีมีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกั และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น ประมุข  

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันา ความมัน่คงทางการเมือง ขจดัคอร์รัปชัน่ สร้าง
ความเช่ือมัน่ใน กระบวนการยติุธรรม  

(3) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจดัการความ
มัน่คงชายแดนและ ชายฝ่ังทะเล  

(4) การพฒันาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั และรักษาดุลย
ภาพความสมัพนัธ์กบั ประเทศมหาอาํนาจ เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรูปแบบใหม่  

(5) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกกาํลงั ป้องกนัประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบา้นและมิตรประเทศ 

(6) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจดัการภยัพิบติั รักษาความมัน่คง
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการ แข่งขนั เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาไปสู่การ

เป็นประเทศพฒันา แลว้ ซ่ึงจาํเป็นตอ้งยกระดบัผลิตภาพการผลิตและการใชน้วตักรรมใน การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมัน่คงและ ปลอดภยัดา้นอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการคา้และการเป็น ผูป้ระกอบการ 
รวมทั้งการพฒันาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งน้ีภายใต ้กรอบการปฏิรูปและพฒันาปัจจยัเชิงยทุธศาสตร์ทุก
ดา้น อนัไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ นวตักรรม การพฒันา
ทุนมนุษย ์และการบริหารจดัการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั  
อาทิ 

(1) การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่ 
การส่งเสริม การคา้และการลงทุนท่ีอยูบ่นการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและรับผดิชอบต่อ สงัคม ตลอดจนการ
พฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อใหไ้ด ้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดบั
ไปสู่ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพฒันานวตักรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการ ใชดิ้จิทลัและการคา้ท่ีเขม้ขน้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรม การผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัโลกและในระดบั ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการท่ีหลากหลายตาม รูปแบบการดาํเนินชีวิตและการดาํเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภยัของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
ของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยใหป้รับไปสู่การท าการเกษตรยัง่ยนืท่ีเป็นมิตร กบัส่ิงแวดลอ้มและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แขง็ และ การพฒันาสินคา้เกษตรท่ีมีศกัยภาพและอาหารคุณภาพ 
สะอาด และ ปลอดภยั 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพฒันาอุตสาหกรรม ศกัยภาพ ยกระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมปัจจุบนัท่ีมี
ศกัยภาพสูง และ พฒันาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศกัยภาพ โดยการใช้ดิจิทลัและการคา้ มาเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดบัห่วงโซ่มูลค่าในระดบัสูงข้ึน - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มี ความหลากหลาย มีความ
เป็นเลิศและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยการ ยกระดบับริการท่ีเป็นฐานรายไดเ้ดิม เช่น การท่องเท่ียว และ
พฒันาให้ ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดา้นการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมี
ศกัยภาพอ่ืน ๆเป็นตน้ 

(3) การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พฒันาทกัษะผูป้ระกอบการ ยกระดบัผลิตภาพ
แรงงานและ พฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) สู่สากล และพฒันา วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบนัเกษตรกร  

(4) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพฒันาระบบ
เมืองศูนยก์ลาง ความเจริญ จดัระบบผงัเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ จดัการส่ิงแวดลอ้มเมือง 
และโครงสร้างพื้นฐานทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ี สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ  
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(5) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ในดา้น การขนส่ง ดา้นพลงังาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร และการวิจยัและพฒันา  
(6) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบันานาประเทศ 

ส่งเสริมความร่วมมือ กบันานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน องคก์ร
ระหวา่งประเทศ รวมถึงสร้างองคค์วามรู้ดา้นการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ คน เพื่อพฒันาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ี

แขง็แกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทกัษะการคิด วิเคราะห์อยา่งมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีมัน่คง 
กรอบแนวทางท่ี ตอ้งใหค้วามสาํคญั  อาทิ 

(1) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให ้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(2) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ใหมี้คุณภาพ เท่าเทียม และทัว่ถึง  
(3) การปลูกฝังระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ 
(4) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี  
(5) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจใหเ้ขม้แขง็ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกนัทางสงัคม เพื่อเร่งกระจายโอกาส

การพฒันาและ สร้างความมัน่คงใหท้ัว่ถึง ลดความเหล่ือมลํ้าไปสู่สงัคมท่ีเสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั 

(1) การสร้างความมัน่คงและการลดความ เหล่ือมลํ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  
(2) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหาร จดัการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ี เอ้ือต่อการดาํรงชีวิตในสงัคมสูงวยั  
(4) การสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคม ทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็ของชุมชน  
(5) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกใน การสนบัสนุนการพฒันา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ยทุธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อเร่งอนุรักษฟ้ื์นฟู

และสร้างความ มัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมัน่คงดา้นนํ้ า รวมทั้งมี ความสามารถในการ
ป้องกนัผลกระทบและปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง สภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัธรรมชาติ และพฒันามุ่งสู่
การเป็นสงัคม สีเขียว กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั  อาทิ 

(1) การจดัระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
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(2) การวาง ระบบบริหารจดัการนํ้าให ้มี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มนํ้า เนน้การปรับระบบการ

บริหารจดัการ อุทกภยัอยา่งบูรณาการ  
(3) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบั ส่ิงแวดลอ้ม 
(4) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัให ้พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยทุธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบ การบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐ

มีขนาดท่ีเหมาะสม กบับทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ทอ้งถ่ินอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญั  อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(3) การพฒันาระบบบริหารจดัการกาํลงัคนและ พฒันาบุคลากรภาครัฐ  
(4) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ใหท้นัสมยั เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ  
(7) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายไดแ้ละ รายจ่ายของภาครัฐ 

1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
 กรอบวิสัยทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จากสถานะของประเทศและ
บริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศกาํลงัประสบอยู ่ทาํใหก้ารกาํหนดวิสยัทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสยัทศัน์แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
11 และกรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มนาํและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคน
เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียดึหลกัสมดุล ยัง่ยนื โดยวิสัยทศัน์ของการพฒันา
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการกาํหนดทิศทางการพฒันาท่ี
มุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง 
และยัง่ยืน สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข และนาํไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 
ของประเทศ 
  การกาํหนดตาํแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กาํหนดตาํแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ชาติท่ีสภาพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติไดจ้ดัทาํข้ึน  ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็น
ศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service 
Nation) เป็น 
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แหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  เป้าหมาย 
  1) การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง 
   (1) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.0 
   (2) ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายไดป้ระชาชาติ
ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 
317,051 บาท  และ 301,199 บาทต่อคนต่อปี 
   (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ตํ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   (4) การลงทุนรวมขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตวัของการลงทุน
ภาครัฐไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ตํ่ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ี
ปริมาณการส่งออกขยายตวัเฉล่ียไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
  2) การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วยัอยา่งมีคุณภาพ 
   (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   (2) การศึกษาและการเรียนรู้ไดรั้บการพฒันาคุณภาพ 
   (3) สถาบนัทางสงัคมมีความเขม้แขง็เป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคน 
  3) การลดความเหล่ือมลา้ในสงัคม 
   (1) การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากข้ึน 
   (2) บริการทางสงัคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยา่งทัว่ถึง 
  4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
   (1) รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษแ์ละการ
ใชป้ระโยชน์อยา่งย ัง่ยนืและเป็นธรรม 
   (2) ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสงัคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
   (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
   (4) เพิ่ มประสิทธิภาพและเส ริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
   (5) มีการบริหารจดัการนํ้าใหส้มดุลระหวา่งการอุปสงคแ์ละอุปทานของนํ้า 
  5) การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   (2) ขจดัการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
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   (3) มีการกระจายอาํนาจท่ีเหมาะสม 
   โดยมียุทธศาสตร์ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จาํนวน 10 ยุทธศาสตร์ 
ดงัน้ี 

1. การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสงัคม 
3. การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
5. ดา้นความมัน่คง 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยัและนวตักรรม 
9. การพฒันาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น และภูมิภาค 

1.3  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั 
 แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

   แผนพฒันาภาค เป็นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จงัหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัให้สามารถ  ใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
จดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั แผนพฒันาภาค  จัดทาํโดยสํานักงานพฒันาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุล  ยดึแนวคิดการพฒันาตาม 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปดว้ย  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การ
พฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคใต ้ ซ่ึงเทศ
เทศบาลตาํบลบา้นเหล่ือมนั้นตั้งอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของเทศบาลมี
ความสัมพนัธ์กบัแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเกษตร  การท่องเท่ียว  การคา้
การลงทุน การพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  
สามารถดาํรงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ สร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ขปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอ้ย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์   ซ่ึงแผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุป
ยอ่  ดงัน้ี    

กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาภาค 
 ตามพระราชบญัญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บญัญติัให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัให้สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
สาํนกังานพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) จึงไดจ้ดัทาํกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาคท่ียดึ 
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กระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจงัหวดัทั้ง 4  ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดัใหส้ามารถใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั 
1. แนวคดิและหลักการ 
 1.1  ยดึแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กบักบั
แนวคิด  “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด  คน   ผลประโยชน์ของประชาชน   ภูมิสังคม   ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา  ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพฒันา และหลกัธรรมาภิ
บาล  เพื่อใหส้งัคมสมานฉนัทแ์ละอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั 
 1.2  หลกัการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพฒันา สอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมของพ้ืนท่ี โดย 

(1) กาํหนดรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) กาํหนดบทบาทและยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาส  
     ของพื้นท่ี 

2. ทิศทางการพฒันาเชิงพืน้ท่ี 
ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการ
พฒันาประเทศ  เป็นผลให้จาํเป็นตอ้งเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวให้เหมาะสม การพฒันาท่ี
สมดุล ดงันั้นจึงกาํหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ีของประเทศ ดงัน้ี 
 2.1  พฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อ
เป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

2.1.1  พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก – ตะวนัตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทยั-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแกว้-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพงังา-กระบ่ี-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2  พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ไดแ้ก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-์จงัหวดัปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวดัปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-
สระแกว้-บุรีรัมย-์มุกดาหาร 
 2.2  พฒันาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดย
เน้นพื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต  ้และตะวนัออก-ตะวนัตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
 2.3  พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัเชิงพื้นท่ี เช่น การพฒันาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางนํ้ า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตดั เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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 2.4  สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ให้ย ัง่ยืน ไดแ้ก่ พฒันาแหล่งนํ้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พฒันาส่ิงแวดลอ้มเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจดัใหมี้การจดัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 3.1  ยุทธศาสตร์การพฒันา 
  (1)  เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  
การตั้งองคก์รร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอาํนวยความสะดวกดา้นการคา้การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพฒันาคนให้มีสุขภาวะดีทั้ งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  
รอบรู้  เท่าทนัการเปล่ียนแปลง  สามารถดาํรงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เขม้แขง็ เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  แกไ้ข
ปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมัน่คง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอ้ยา่งอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า
ไมใ้ห้ได ้ 15.9  ลา้นไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค  ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มนํ้ า พฒันาแหล่งนํ้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยบัย ั้งการแพร่กระจายดินเคม็ และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมทาํเกษตร
อินทรีย ์
 3.2  ทิศทางการพฒันากลุ่มจังหวดัและจังหวดั 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบวัลาํภู และเลย) เนน้การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิต
ดา้นการเกษตรการส่งเสริมการคา้ การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น 
  (2) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสําคญักบัความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้การเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การทาํปศุสตัวโ์ดยเฉพาะโคเน้ือ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วย  ขอนแก่น   กาฬสินธ์ุ  
มหาสารคาม และร้อยเอด็  เนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้บริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทาํการเกษตร
กา้วหนา้  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบัการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบดว้ย นครราชสีมา  ชยัภูมิ  บุรีรัมย ์ 
สุรินทร์  มุ่งเนน้การพฒันาระบบชลประทานให้เต็มศกัยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ยการสร้างคุณค่า
เพิ่ม และพฒันาเสน้ทาง 
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  (5)  กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบดว้ย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอาํนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพฒันาแหล่งนํ้ า และระบบบริหารจดัการเพื่อแกไ้ขปัญหานํ้ าท่วมและขาด
แคลนนํ้า  การสร้างงานและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน 
 3.3  โครงการทีสํ่าคญั (Flagship Project) 

(1) โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกลุาร้องไหเ้พื่อการส่งออก 
(2) โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพฒันาเสน้ทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 

(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยัง่ยนืเพื่อชุมชนเขม้แขง็ 
(7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มนํ้ าชีตอนบนและลุ่มนํ้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ี
ย ัง่ยนื 

แผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
3. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
4. ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
5. ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขง และ

อาเชียน 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ 

1.4  ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา 8 ยุทธศาสตร์ 44  แนว

ทางการพฒันาดงัน้ี 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
1.1 พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อยา่งทัว่ถึงและเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินให้มี

ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 
1.3 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการรักษาความปลอดภยั ในเขตเมืองและชุมชน 
1.4 ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอยา่งเป็นระบบ 
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจรและการลด

อุบติัเหตุ 
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2. ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

2.1 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถึง 
2.2 พฒันาระบบการใหบ้ริการขนส่งมวลชนใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภยั 
2.3 พฒันาจงัหวดัเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนยก์ลาง

การพฒันาในดา้นต่าง ๆ อยา่งสมดุล 
2.4 พฒันาพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทศัน์ท่ีสวยงาม เหมาะสม 
2.5 สนบัสนุนชุมชน หน่วยงาน ผูป้ระกอบการ ในการพฒันาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ

ครอบครัว ชุมชน (ถงัดกัไขมนั บึงประดิษฐ ์ตลาด ทางระบาย การกาํจดัของเสีย) 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง ประกอบดว้ย 7 แนวทางการพฒันา ดงัน้ี 

3.1 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ไดม้าตรฐานและสนับสนุนให้ผูเ้รียน
ไดรั้บการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัสาํหรับประชาชนทุกเพศอยา่งทัว่ถึงและ
มีคุณภาพ 

3.3 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการกีฬา/
นนัทนาการเพื่อออกกาํลงักาย 

3.4 ส่งเสริม  สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 

3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลกั 12 ประการ 
3.6 เพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรคแ์ก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใชท้กัษะชีวิตท่ีดีเห็นคุณค่าตนเอง

และสงัคม 
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพฒันาประชาธิปไตยในชุมชนทอ้งถ่ินและยกระดบัทกัษะประชาชนในการเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลง 
4. ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 7 แนวทาง ดงัน้ี 
4.1 บริหารจดัการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณการและยัง่ยนื 
4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่า ป่าชุมชน และป่าตน้นํ้าลาํธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า แหล่งนํ้ าใตดิ้นและการบริหารจดัการนํ้ าอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกลู และนํ้าเสีย 
4.5 สร้างสงัคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
4.6 ส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
4.7 พฒันาตน้แบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใชพ้ลงังานทางเลือกใน อปท. ตามศกัยภาพ 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรอยา่งย ัง่ยนื ประกอบดว้ย 5 แนวทางการพฒันา ดงัน้ี 
5.1 พฒันาส่งเสริมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มใหภ้าคเกษตร 
5.3 ยกระดบัคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภยั (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรียเ์พื่อ

ภาวะสุขภาพ 
5.4 สนบัสนุนการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรท่ีเหมาะสมและนวตักรรมในพื้นท่ี 
5.5 ส่งเสริมการพฒันาแหล่งการเรียนรู้และตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคลอ้งกบัพื้นท่ี 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา 5 แนวทาง  
ดงัน้ี 

6.1 พฒันาระบบบริการดา้นสาธารณสุขใหมี้คุณภาพ และเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมในระดบัปฐมภูมิ 
6.2 พฒันาระบบบริการทางสงัคมใหมี้คุณภาพ และเขา้ถึงไดอ้ยา่งทัว่ถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือกตามความเหมาะสมและเช่ือมโยงกบัการ

ดูแลสุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบติังานของอาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน(อสม) และพฒันารูปแบบการบริการ

ประชาชน 
6.5 เฝ้าระวงั ป้องกนั โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพ้ืนท่ี และพฒันาระบบการส่งต่อ

ร่วมกบัหน่วยบริการท่ีมีคุณภาพ 
7. ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขนั

ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยแนวทางการพฒันา 5 แนวทางการพฒันา  
ดงัน้ี 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวฒันธรรมท่ีดีงามแก่เดก็และเยาวชน 
7.2 อนุรักษ ์สืบสานทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7.3 พฒันาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็และสามารถแข่งขนัได ้
7.4 พฒันา ส่งเสริม การพาณิชย ์การลงทุนและการท่องเท่ียว 
7.5 ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นการประกอบ

อาชีพ 
8. ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ประกอบดว้ยแนวทางการ

พฒันา 5 แนวทาง  ดงัน้ี 
8.1 ส่งเสริมการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมใหม่ในการปฏิบติังานและ

บริการประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 
8.3 พฒันาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเ้พิ่มข้ึนและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
8.5 พฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลกระทบจากการพฒันาในทอ้งถ่ิน 
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 3.1.5  THAILAND  4.0 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุ่งมั่นในการนํา “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ  
“ไทยแลนด์ 4.0” มาใช ้เพื่อผลกัดนัประเทศให้หลุดพน้กบัดกั 3 กบัดกัท่ีกาํลงัเผชิญ ทั้ง 1) กบัดกัประเทศ
รายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) 2) กบัดกัความเหล่ือมลํ้า (Inequality Trap) 3) กบัดกัความไม่สมดุล
ของการพฒันา (Imbalance Trap)  เป้าหมายเพื่อนําประเทศมุ่งสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน อย่างเป็น
รูปธรรม ผา่นโมเดลน้ี 
  ก่อนหนา้ท่ีจะมีการพฒันาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเร่ิมกา้วสู่โมเดลไทยแลนด ์1.0 
หลงัจากเร่ิมตน้พฒันาภาคเกษตรกรรม แลว้จึงค่อยปรับมาสู่ไทยแลนด ์2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ี
มุ่งเนน้แรงงานราคาตํ่า เช่น ส่ิงทอ อาหาร และมาสู่ ไทยแลนด ์3.0 มุ่งเนน้การส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมหนกั ซ่ึงการพฒันาของประเทศไทยใน 3 ช่วงแรกนั้น ไทยมีการอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง 7% ต่อปี แต่มาถึงจุดหน่ึงหลงัปี 2540 อตัรการขยายตวัทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-
4% ต่อปี 
  เหตุผลสําคญัเพราะไทยไม่เคยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจงัมาก่อน และไม่เคยมี
การพฒันาเทคโนโลยีของตวัเอง แรงงานไม่ไดมี้ทกัษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมลํ้าของโอกาส ซ่ึง
ในช่วงน้ีรัฐบาลตอ้งการกา้วกระโดดขา้มหุบเหว ซ่ึงตอ้งใชค้วามกลา้หาญทางการเมือง และตอ้งใชพ้ลงัท่ี
เรียกกวา่พลงัประชารัฐในการขบัเคล่ือนไทยแลนด ์4.0 
  3 กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย  4.0  กลไกขับเคล่ือน  (Engines of Growth) ชุดใหม่ 
ประกอบดว้ย 
   1) Productive Growth Engine ซ่ึงเป้าหมายสําคญัเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสู่
ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง ( High Income Country) ท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม ปัญญา เทคโนโลย ีและ ความคิด
สร้างสรรค ์
   กลไกดงักล่าว ประกอบไปดว้ย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชา
รัฐ การบริหารจดัการสมยัใหม่ และการสร้างคลสัเตอร์ทางดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาขีดความสามารถดา้น
การวิจยัและพฒันา การพฒันาโมเดลธุรกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม กิจการร่วมทุนรัฐและเอกชนใน
โครงการขนาดใหญ่ รวมถึงการบ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซ่ึงถือเป็นการตอบโจทยค์วาม
พยายามในการกา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางท่ีไทยกาํลงัเผชิญอยู ่
   2) Inclusive Growth Engine เพื่ อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเป็นการ
กระจายรายได ้โอกาส และความมัง่คัง่ท่ีเกิดข้ึน 
   โดยกลไกน้ี ประกอบดว้ย การสร้างคลสัเตอร์เศรษฐกิจระดบักลุ่มจงัหวดั  การ
พฒันาเศรษฐกิจระดบัฐานรากในชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทยป์ระเด็นปัญหาและ
ความทา้ทายทางสังคมในมิติต่างๆ การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการทาํธุรกิจ การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเขม้แข็งและสามารถแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก การสร้างงาน
ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในอนาคต การยกระดบัขีดความสามารถ การเสริมสร้างทกัษะและการ
เติมเตม็ศกัยภาพของประชาชนใหท้นักบัพลวตัการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจ่ายภาษีใหแ้ก่ 
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ผูท่ี้ายได้ต ํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดแบบมีเง่ือนไข (Negative Income Tax) เพื่อแกไ้ขกบัดกัความเหล่ือมลํ้ าท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั 
   3) Green Growth Engine การสร้างความมัง่คัง่ของไทยในอนาคต จะตอ้งคาํนึงถึง
การพฒันาและใชเ้ทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพื่อตอบโจทยก์ารหลุดออกจากกบัดกัความไม่สมดุล
ของการพฒันาระหวา่งคนกบัสภาพแวดลอ้ม 
    โดยกลไกน้ีประกอบดว้ย  การมุ่งเน้นการใชพ้ลงังานทดแทน การปรับ
แนวคิดจากเดิมท่ีคาํนึงถึงความไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน (Cost Advantage) เป็นหลกั มาสู่การคาํนึงถึงประโยชน์
ท่ีไดจ้ากการลดความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งระบบ (Lost Advantage) หัวใจสาํคญัอยู่ท่ีการพฒันากระบวนการ
ผลิตให้ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด อนัจะเกิดประโยชน์กบัประเทศและประชาคมโลกดว้ยใน
เวลาเดียวกนั 
   ทั้ง 3 กลไกขบัเคล่ือน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ความ
มัง่คัง่อยา่งมัน่คงและยัง่ยนื เพื่อใหห้ลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง ซ่ึงถือเป็นเปล่ียนโมเดล
เศรษฐกิจจากการพึ่งพาการลงทุนต่างประเทศ มีการลงทุนการวจิยัและพฒันาตวัเองนอ้ยมากโดยมุ่งเนน้การ
พฒันาการศึกษาคน สร้างการวิจยัและพฒันา โครงสร้างเศรษฐกิจ ใหไ้ทยสามารถอยูไ่ดใ้นศตวรรษท่ี 21  ซ่ึง
รัฐบาลตอ้งกลา้พอท่ีจะถอดกบัดกัจากการดึงเงินลงทุนต่างประเทศ เอาเทคโนโลยขีองต่างชาติมา และตอ้ง
ยนือยูบ่นขาตวัเองในระดบัหน่ึง 
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2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วสัิยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลตะก่ัวป่า 

“แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจ  ปลอดยาเสพตดิ  วถิีชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง” 
              องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  ไดก้าํหนดวิสัยทศัน์  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซ่ึงเป็น
จุดหมายและปารถนา  คาดหวงัท่ีจะเกิดข้ึนหรือบรรลุในอนาคตขา้งหนา้  ตาํบลตะกัว่ป่าเป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลขนาดเล็ก  และมีพื้นท่ีมาก  และยากต่อการพฒันาในหลายๆดา้น  โดยเฉพาะด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน  ท่ีมีความตอ้งการมากกว่างบประมาณ  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท  อาชีพหลกัคือทาํนา  
เล้ียงสัตว ์ ความหนาแน่นของประชากรเบาบาง  อยูแ่บบกระจาย  และคาดการณ์ว่าในอนาคตการพฒันาใน
ดา้นต่างๆตอ้งไดรั้บการแกไ้ข  ปรับปรุง  ในดา้นต่างๆและตอ้งเป็นชุมชนสงบน่าอยู่  อาศยัทศันียภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ประชาชนอยูดี่มีสุข  มีรายไดพ้อเพียงในการดาํรงชีวิต 
สรุปปัญหาท่ีได้จากการทําประชาคม 

1.  ปัญหาการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ปัญหาการพฒันาคุณภาพชีวิต 
3.  ปัญหาแหล่งนํ้าและทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
4.  ปัญหาทางดา้นสาธารสุข 
5.  ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 
6.  ปัญหาทางดา้นสงัคม 
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3.2.2  ยุทธศาสตร์ 
1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
4.  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี 

3.2.4  ตัวช้ีวดั 
1.  ชุมชนปลอดยาเสพติดและโรคติดต่อ คนในชุมชนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
2.  จาํนวนถนนมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
3.  ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายไดเ้พิม่ 
4.  สภาพแวดลอ้มในชุมชนปลอดมลพิษ 
5.  สามารถบริการประชาชนไดท้นัตามความตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.2.5  ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 

1.   ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต -ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรง 
-ร้อยละของชุมชนมีการจดักิจกรรมประเพณีวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ร้อยละของประชาชนปลอดจากปัญหายาเสพติดและการ
โจรกรรม-อาชญากรรม 
 

2.   ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน -ร้อยละของจาํนวนถนนมีมาตรฐาน 
-ร้อยละของประชาชนไดรั้บบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการท่ีไดม้าตรฐาน 
 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน -ร้อยละของประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของประชาชนมีผลิตภณัฑเ์พ่ือจาํหน่ายเสริมรายได ้
 

4.  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-ร้อยละครัวเรือนรู้จดัการกบัขยะอยา่งถูกวธีิโดยคาํนึงถึงการเกิด
มลภาวะตามมา 
-จาํนวนแหล่งนํ้า ป่าไมไ้ดรั้บการฟ้ืนฟู 
 

5.   ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี -ร้อยละของความพึงพอใจในการใหบ้ริการของประชาชน 
-ร้อยละของประชาชนท่ีไดรั้บขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางท่ี
ทนัสมยั 
-ร้อยละของประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
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 3.2.6 กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
1.   ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต -พฒันาทุนมนุษยเ์สริมสร้างความแขง็แกร่งแก่ประชาชนทั้ง

สุขภาพกายและสุขภาพใจควบคู่ไปกบัการพฒันาทาง
สาธารณสุข ใหมี้คุณภาพและบริการอยา่งทัว่ถึง 
-การพฒันาทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
-ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
-สร้างและพฒันาระบบการ รักษาความสงบเรียบร้อยใน
ทอ้งถ่ินและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนในทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 

2.   ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน -พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบ
สาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน ครอบคลุม และทัว่ถึงอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

3.   ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน -ส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชน ผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ(์OTOP) 
 

  4.  ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

-การจดัการส่ิงแวดลอ้มในดา้นขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลูและนํ้า
เสีย 
-อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(ดิน นํ้า 
ป่าไม)้ ใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจดัการท่ีดี -พฒันาขีดความสามารถการทาํงานของบุคลากรใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

-พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
-ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
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3.2.7จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้าง 
    ความเข้มแข็งของชุมชน  
  1.1 การศึกษา 
  1.2 การศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
  1.3 สวัสดิการสังคม 
  1.4 การสาธารณสุข 
  1.5 โครงสร้างพื้นฐาน 
  1.6 งานเยาวชน 
  1.7 การกีฬา 

2. ลดปัญหาความยากจน 
  2.1 ลดต้นทนุการผลิต 
  2.2 เพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตร 3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูป

สินค้า 
    เกษตร  
  3.1 กลุ่มอาชีพและการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  3.2 การเกษตรแบบพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ 

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4.1 อนุรักษ ์ดิน น้ํา ป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม 
  4.2 การจัดระเบียบชุมชน 

 
5. เสริมสร้างและรักษาความมั่นคง 
  5.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อาชญากรรมในชุมชน 

6. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ 
    มุ่งผลสัมฤทธิ์  
  6.1 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี      
  6.2 การจัดระเบียบโครงสร้าง การบริหาร
ภายในองค์กร 
  6.3 การพัฒนาตําบลร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อตอบสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 

Nontat SAO-
Positioning 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ
ให้บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ 
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3.2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ 
ความเช่ือมโยง 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การ

พฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
2.ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
ความเช่ือมโยง 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเช่ือมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ท่ี  2 ยทุธศาสตร์การ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
ความเช่ือมโยง 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมี
ความสามารถทางการแข่งขนั  

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ยทุธศาสตร์การสร้าง
เสริมทุนทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขนัภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ความเช่ือมโยง 

1. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี  3  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันายัง่ยนื  

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ยทุธศาสตร์การ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบบริหารจัดการท่ีด ี
ความเช่ือมโยง 

1. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ท่ี  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ท่ี 8 ยทุธศาสตร์การ

พฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
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3.3  การวเิคราะห์เพื่อพฒันาท้องถิ่น 
 3.3.1  การวเิคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวเิคราะห์ 
Swot Analysis, Demand Analysis, /Global Demand และ Trade ปัจจัยอ่ืน  ๆท่ีมีผลต่อการพฒันา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวเิคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  1)  จุดแขง็ (S : Strength) 

     ประชาชน  ผูน้ําชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 

        ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น 
     ประชาชนยงัยดึมัน่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน   
     มีภูมิศาสตร์พื้นท่ีเหมาะสมเน่ืองจากมีลาํห้วยผ่านทุกหมู่บา้น จึงเป็นแหล่งนํ้ าทาง

การเกษตรและแหล่งนํ้าอุปโภค 
        ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ขา้ว  

ออ้ยและมนั เล้ียงสตัว ์ ฯลฯ 
     มีโรงเรียนสังกดั สพฐ.  6  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบั

มธัยมศึกษา ตอนตน้   
     ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ๑  แห่ง  สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
     มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่ากับส่วน

ราชการในพื้นท่ี 
     มีความสงบ ความปลอดภยัจากมลพิษ 
     มีการจดัตั้งชุมชน  11  ชุมชน  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า   
     ผูน้าํชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
    มีแหล่งนํ้าอุปโภคพอใชท้ั้งปี 
     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  มีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ

และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
     มีสนามกีฬาท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าก่อสร้างให้ประชาชนสาํหรับออก

กาํลงักายหรือทาํกิจกรรมกลางแจง้ จาํนวน ๑  แห่ง 
     มีประเพณีงานบุญตามฮีต 12 คอง 14 
     มีวดั   2  แห่ง   สาํนกัสงฆ ์  5  แห่ง 
     เทศบาลมีระบบเสียงไร้สายประชาสมัพนัธ์  ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสาร 
    ชุมชนในเขตตาํบล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในชุมชนไดรั้บ

ทราบขอ้    
 มีการใหบ้ริการดา้นการส่ือสาร มีสญัญาณโทรศพัทไ์ร้สายของ ของเอกชนหลายบริษทั 
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และมีผูใ้หบ้ริหารระบบอินเตอร์เนตครอบคลุม 

     มีกองทุนในหมู่บา้น  เช่น  การออมเงินสจัจะ  กลุ่มปุ๋ย ฯลฯ 
     มีกลุ่มอาชีพแม่บา้น  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
     คนในวยัทาํงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาํในเมืองและต่างประเทศ 
     ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยา่งเดียวทาํ

ใหข้าดรายได ้
     ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกนัเพื่อดาํเนินการดา้นเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 
     ตาํบลตะกัว่ป่าเป็นชุมชนท่ีอยูห่่างไกลตวัเมือง ขา้วของราคาแพลง  เพราะตอ้งนาํมา

จากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเขา้ไปอีก เช่น อาหาร นํ้ามนั  เส้ือผา้ นุ่งห่มฯลฯ   
     ขาดระบบนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีสะอาด  
     ขาดสถานศึกษาระดบัฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานวา่งงานนอกฤดูกาล 
     ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ในพื้นท่ี ท่ีจะเป็น

แหล่งรายไดห้รืออาชีพเสริมใหป้ระชาชน 
     แหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย ์ มีนอ้ยประชาชนไม่ไดรั้บความสะดวกใน

การติดต่อ      
3)  โอกาส (O : Oppor tunity) 

     จงัหวดัขอนแก่น  สามารถสนบัสนุนงบประมาณใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่
ป่า ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั                                   

     ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการทาํใหพ้นกังานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

     รัฐบาลมีนโยบายใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
     ไดรั้บงบประมาณจากส่วนกลางตามภารกิจ และอาํนาจหนา้ท่ี 

4)  ข้อจํากัด (T : Threat) 
     ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  เป็น อบต.ขนาดกลาง  มีงบประมาณ

จาํกดัเม่ือเทียบกบัภารกิจหนา้ท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีกาํหนดให้เป็นอาํนาจหนา้ท่ีของ อบต. ตามกฎหมาย
อ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายทอ้งถ่ิน  นโยบายจงัหวดัและนโยบายรัฐบาล 

     งบประมาณท่ีไดรั้บจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบติังานทาํใหข้าดความคล่องตวัในการบริหาร 

งาน  
  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  ทาํใหก้ารปฏิบติังาน เกิด 

ความล่าชา้ไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
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     การพฒันาบางดา้นตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาํเนินการแกปั้ญหาได ้ 

ตอ้งอาศยัความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซ่ึงบางคร้ังกท็าํไดย้ากมาก 
3.3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
   ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่านั้น  ไดท้าํการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

ด้าน สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนท่ีเป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโน้
มอนาคต 

1. โครงการสร้างพ้ืนฐาน 1) ฤดูกาลท่ีเปลี่ยนแปลง

บ่อย 

- ขาดน้ําและน้ําประปา

ในการอุปโภค-บริโภค 

ในช่วงฤดูแล้ง 

- ในตําบลตะก่ัว

ป่า 

- ประชาชนมีแหล่งน้ําและมี

น้ําประปาใช้อย่างพอเพียงมี

คุณภาพตามมาตรฐานมาก

ข้ึน 

2) ประชาชนต้องการถนนท่ี

เป็นเส้นทางหลักสู่ตัวอําเภอ

เป็นถนนท่ีมีสภาพดีและไม่

เป็นหลุมบ่อ  แต่เป็นถนนท่ี

อยู่ในความรับผิดชอบของ 

อบจ. 

- เส้นทางคมนาคม ถนนสาย หนอง

สองห้อง-ตะกั่ว

ป่า 

- เส้นทางในการคมนาคมที่

สภาพดีอย่างเหมาะสม 

 

 

2. ด้านงานส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

 

1) สภาวะสารปนเปื้อน

อาหารหรือภาวะการบริโภค

ท่ีก่อให้เกิดโรค 

ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย

เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มท่ี

เพ่ิมข้ึน เช่น เบาหวาน  

ความดัน 

- ประชาชนกลุ่ม

เสี่ยงและผู้ป่วย 

ประชาชนในตําบลตะกั่วป่า

มีสุขอนามัยท่ีสมบูรณ์

แข็งแรง 

2) มีสิ่งเจือปน เช่น จาก

น้ําฝน น้ําท่ีไม่ได้คุณภาพ มี

ตะกอน 

ประชาชนบางครัวเรือน

บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม่

สะอาด 

- ประชาชนใน

เขต อบต.ตะกั่ว

ป่า 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี

สะอาดถูกสุขลักษณะ 

3. ด้านการวางแผน การ

ส่งเสริมการลงทุน และ

อาชีพ 

1) ปัญหาราคาสินค้าเกษตร

ตกตํ่า 

 

 

ผลผลิตทางการเกษตร

ราคาตกตํ่า เกษตรกรไม่

สามารถกําหนดราคา

สินค้าของตนเองได้ 

เกษตรกรในเขต

ตําบลตะกั่วป่า 

เกษตรกรรู้จักการรวมกลุ่ม

และสามารถกําหนดราคา

สินค้าของตนเองได้  

4. ด้านการจัดระเบียบ

ชุมชนและการรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

วัยรุ่น เยาวชน เรียนแบบสื่อ

ท่ีไม่เหมาะสม และไม่ตะ

หนักท่ีจะเกรงกลัวกฎหมาย 

เกิดการทะเลาะวิวาทกัน

ในชุมชนในเทศกาลงาน

บุญ และวัยรุ่นจับกลุ่ม

ก่ออาชญากรรม 

วัยรุ่นและ

เยาวชนตําบล

ตะกั่วป่า 

วัยรุ่นเยาวชนมีพฤติกรรม

และการแสดงออกท่ี

เหมาะสม 

5. ด้านการบริหาร

จัดการและการอนุ 

รักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ไฟลามทุ่งจากการเผาตอซัง

ข้าว ลามไหม้ป่าชุมชนหรือ

ป่าโคก 

ไฟลามทุ่ง-ป่าโคกป่า

ชุมชน 

พ้ืนท่ีป่าตําบล

ตะกั่วป่า 

ป่าชุมชนอุดมสมบูรณ์เป็น

แหล่งอาหารแก่ชุมชนต่อไป 



6. ด้านศิลปะ  

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน 

วัฒนธรรมต่างชาติครอบงํา

เยาวชน เพราะสื่อต่าง ๆ ท่ี

ใครๆก็สามารถเข้าถึง 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  

จารีต ประเพรีและ๓มิ

ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม

เลือนไปมาก 

- ประชาชนใน

เขตตําบลตะกั่ว

ป่า 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือปราชญ์

ชาวบ้านในโอกาสต่างๆ เพ่ือเป็น

ตัวอย่างแก่เยาวชนและ

ประชาชน ศิลปะ วัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 
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3.3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 
เป้า 

ประสงค ์

ตวัชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 

ผดิชอบหลกั 

หน่วย 

สนบัสนุน 62 62 63 64 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคนและ

สังคมที่มีคุณภาพ, 

การเสริมสร้าง

ความมั่นคงและ

ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเมืองและ

ชุมชน 

-ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษา

และศักยภาพ

พลเมือง 

-ยุทธศาสตร์การ

เสริมสร้างสุข

ภาวะ  

ยุทธศาตร์

การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

ท้องถิ่นเป็น

เมืองน่าอยู่

ประชาชนมี

คุณภาพชีวิต

ทีดีขึ้น 

ชุมชนปลอดยา

เสพติดและ

โรคติดต่อ คนใน

ชุมชนมี

สุขอนามัยที่

สมบูรณ์แข็งแรง 

2 6 10 14 ดําเนินโครงการ

บรรลุตาม

วัตถุประสงค์

ที่ตั้งไว้อย่างน้อย

ปีละ 4 โครงการ 

-พัฒนาทุนมนุษย์

เสริมสร้างความ

แข็งแกร่งแก่

ประชาชนทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพใจ

ควบคู่ไปกับการ

พัฒนาทาง

สาธารณสุขให้มี

คุณภาพและบริการ

อย่างทั่วถึง 

-การพัฒนาทุน

วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

-ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

-สร้างและพฒันา

ระบบการรักษาความ

สงบเรียบร้อยใน

ท้องถิ่นและความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

จ าก  แบ บ 

ผ.01 

จํานวน  55 

โครงการ 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองช่าง  

กองคลัง 



 

 

 

 

ทรัพย์สินของ

ประชาชนในท้องถิ่น

โดยประชาชนมีส่วน

ร่วม 
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3.3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 
เป้า 

ประสงค ์

ตวัชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 

ผดิชอบหลกั 

หน่วย 

สนบัสนุน 62 62 63 64 
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก าร
เส ริม ส ร้ างค ว าม
มั่น ค ง  และความ
ปลอดภัยใน ชี วิ ต
และทรัพย์สินและ 
ยุทธศาสต์การเพิ่ม
ศักยภาพของเมือง
เชื่ อ ม โยงโอก าส 
จากก ลุ่มประ เทศ
อนุภาคลุ่มนํ้ าโขง 
และอาเซียน 
 
 
 

ยทุธศาสตก์าร
พฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐาน
ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
 
 
 
 
 

จาํนวนถนน
ไดร้ับมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 ปีละ 2 โครงการ พฒันาโครงสร้าง
พื้ น ฐ าน  ระบ บ
ส าธ าร ณู ป โภค 
แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปการให้
ไ ด้ ม า ต ร ฐ า น 
ครอบคลุม  และ
ทั่ ว ถึ ง อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

จาก แบบ 
ผ.01 
จาํนวน  55
โครงการ 

กองช่าง สาํนกัปลดั  
กองคลงั 



 
 
 
 
 

50 
3.3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 
เป้า 

ประสงค ์

ตวัชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 

ผดิชอบหลกั 

หน่วย 

สนบัสนุน 62 62 63 64 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาเศรษฐกิจให้มี

ความมั่นคงและมี

ความสามารถ

ทางการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การ

สร้างทุนทางสังคม

ให้เข้มแข็งและ

พัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนเพื่อการ

แข่งขัน-ภายใต้

หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมี

อาชีพและมี

รายได้

เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนมี

อาชีพเสริมและมี

รายได้เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2 

 

ชุมชนมี

ผลิตภัณฑ์

จําหน่ายเพื่อ

เสริมรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน ผลิตภัณฑ์

หนึ่งตําบล หนึ่ง

ผลิตภัณฑ์(OTOP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ าก  แบ บ 

ผ.01 

จํานวน 20 

โครงการ 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองช่าง  

กองคลัง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 
3.3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 
เป้า 

ประสงค ์

ตวัชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 

ผดิชอบหลกั 

หน่วย 

สนบัสนุน 62 62 63 64 
ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการบริหาร

ภาครัฐ ภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์

การจัดการ

ทรัพยากรธร

รมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ประชาชน

ร่วมอนุรักษ์

และใช้

ทรัพยากรธร

รมชาติอย่าง

คุ้มค่าและ

ยั่งยืน 

สภาพแวดล้อม

ในชุมชนปลอด

มลพิษ 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

10

 

5 

 

ปลอดมลพิษ

ปริมาณขยะสะ

ลมลดลงร้อยละ 

5 และ

สิ่งแวดล้อม

สมบูรณ์ 

-การจัดการ

สิ่งแวดล้อมในด้าน

ขยะมูลฝอยสิ่ง

ปฏิกูลและน้ําเสีย 

 

 

 

 

 

-อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมขา

จ าก  แบ บ 

ผ.01 

จํานวน 30

ครงการ 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองช่าง  

กองคลัง 



ติและสิ่งแวดล้อม

(ดิน น้ํา ป่าไม้)ให้

อุดมสมบูรณ์ 
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3.3.5  รายละเอียดยุทธศาสตร์               แบบ ยท 03 
 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

อปท. 
เป้า 

ประสงค ์

ตวัชี้วดัผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความกา้วหนา้ 

ของเป้าหมาย 

กลยทุธ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงานรับ 

ผดิชอบหลกั 

หน่วย 

สนบัสนุน 62 62 63 64 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการบริหาร

ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ

บริหารภาครัฐ 

ภายใต้หลักธรร

มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

ระบบ

บริหาร

จัดการที่ดี 

การบริหาร

จัดการ

โปร่งใส

ประชาชนมี

ส่วนร่วม

และได้รับ

บริการอย่าง

เป็นธรรม 

สามารถบริการ

ประชาชนได้ทัน

ตามเวลาความ

ต้องการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

2

 

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2 

 

การบริหาร

จัดการเกิดทั้ง

ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

-พัฒนาขีด

ความสามารถการ

ทํางานของ

บุคลากรให้เกิด

กระบวนการ

เรียนรู้และพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

-พัฒนาระบบ

จ าก  แบ บ 

ผ.01 

จํานวน 30

โครงการ 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองช่าง  

กองคลัง 



 

 

ข้อมูลสารสนเทศ

-ส่งเสริม

ประชาธิปไตยและ

กระบวนการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



 
ส่วนท่ี 4 

การนําแผนพฒันาท้องถิน่ส่ีปีไปสู่การปฏบัิต ิ
4.1  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

และชุมชนน่าอยู่ 

1. บริการชุมชน

และสังคม 

2. การ

เศรษฐกิจ 

1. เคหะและชุมชน

2. อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองช่าง สํานักการช่าง

อบจ.ขอนแก่น 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

2 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน

และสังคม 

1. สาธารณสุข

2. สังคมสงเคราะห์ 

3. การรักษาความ

สงบภายใน 

4. การศาสนา

วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 

สํานักงานปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง

กองช่าง 

กรมส่งเสริมฯ 

1. การ

เศรษฐกิจ 

2. บริการชุมชน

และสังคม 

1. การเกษตร

2. สร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

กองช่าง 

กองคลัง

กองการศึกษา 

อบจ.ขอนแก่น 

หน่วยงานอ่ืนๆ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน 

1. การ

เศรษฐกิจ 

2. บริการชุมชน

และสังคม 

สํานักงานปลัด กองช่าง

กองการศึกษา 

กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

1. บริหารทั่วไป

2. งานกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลและขยะ

มูลฝอย 

การรักษาความสงบ

ภายใน 

สํานักงานปลัด กองช่าง

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการที่ดี 

1. บริหารทั่วไป

2. การ

ดําเนินงานอ่ืน 

๑. บริหารงานทั่วไป

๒. งบกลาง 

สํานักงานปลัด กองช่าง

กองการศึกษา 

กองคลัง 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.2  บัญชีโครงการพฒันาท้องถิน่



55 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ 
        1.1 แผนงาน  การศึกษา 

       1.2 แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและ 
                             นนัทนาการ 

       1.3 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของ  
                             ชุมชน 

       1.4 แผนงาน  สงัคมสงเคราะห์ 

       1.5 แผนงาน  สาธารณสุข 

      1.6 แผนงาน  งบกลาง 

 
11 

10 
 

3 
 

1 

2 

3 

 
3,508,120 

615,000 

 
90,000 

 

70,000 

55,000 

11,269,000 

 
11 

10 
 

3 
 

1 

2 

3 

 
3,508,120 

615,000 

 
90,000 

 

70,000 

55,000 

11,269,000 

 
11 

10 
 

3 
 

1 

2 

3 

 
3,508,120 

615,000 

 
90,000 

 

70,000 

55,000 

11,269,000 

 
11 

10 
 

3 
 

1 

2 

3 

 
3,508,120 

615,000 

 
90,000 

 

70,000 

55,000 

11,269,000 

 
44 

40 
 

12 
 

4 

8 

12 

 
14,032,480 

2,460,000 

 
360,000 

 

280,000 

220,000 

9,840,000 
รวม 30 15,607,120 30 15,607,120 30 15,607,120 30 15,607,120 120 27,192,480 
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บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
    2.1 แผนงาน  เคหะและชุมชน 

    2.2  แผนงาน  การพาณิชย ์

    2.3  แผนงาน  การเกษตร 

   2.4  แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
 

 
40 

4 

6 

1 

 

 
6,973,000 

900,000 

954,000 

30,000 

 

 
36 

4 

4 

1 

 

 
7,900,000 

900,000 

1,310,000 

60,000 

 

 
42 

3 

2 

- 

 

 
8,343,000 

600,000 

500,000 

- 

 

 
28 

3 

2 

- 

 

 
5,580,000 

600,000 

500,000 

- 

 

 
146 

14 

14 

2 

 

 
28,796,000 

3,000,000 

13,264,000 

90,000 

 
รวม 51 8,857,000 45 10,170,000 47 9,443,000 33 6,680,000 176 45,150,000 

 
 
 
 
 
 



57 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
       3.1 แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของ   
                            ชุมชน 
 
 
 
 

 
9 

 
1,550,000 

 
7 

 
1,410,000 

 
9 

 
1,500,000 

 
7 

 
960,000 

 
32 

 
5,420,000 

รวม 9 1,550,000 7 1,410,000 9 1,500,000 7 960,000 32 5,420,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



58 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิ
     และสิ่งแวดล้อม 
       4.1  แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของ 
                             ชุมชน 

       4.2  แผนงาน  การเกษตร 

      4.3  แผนงาน  สาธารณสุข 
 
 

 
 
1 
 

2 

4 

 

 
 

30,000 
 

140,000 

4,780,000 

 

 
 
1 
 

2 

3 

 

 
 
30,000 

 

140,000 

2,490,000 

 

 
 
1 
 

2 

2 

 

 
 

30,000 
 

140,000 

310,000 

 

 
 
1 
 

2 

2 

 

 
 
30,000 

 

140,000 

310,000 

 

 
 
4 
 

8 

11 

 

 
 

120,000 
 

560,000 

7,890,000 

 
รวม 7 4,950,000 6 2,660,000 5 480,000 5 480,000 23 8,570,000 

 
 

 
 
 

 



59 
บัญชีสรุปโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลตะกั่วป่า 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
        5.1  แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของ 
                               ชุมชน 
        5.2  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 
        5.3  แผนงาน  การพาณิชย ์
       5.4  แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 
      5.5  แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป/เคหะและ 
                             ชุมชน/การศึกษา 
      5.6  แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและ 
                             นนัทนาการ 
      5.7  แผนงาน  งบกลาง 
     5.8  แผนงาน  สาธารณสุข 
 

 
 

11 
 
8 
3 
4 
1 
 
1 
 
4 
1 

 
 

440,000 
 

398,000 
185,500 
420,000 

40% 
 

30,000 
 

589,430 
20,000 

 
 

11 
 
7 
3 
3 
1 
 
1 
 
4 
1 

 
 

440,000 
 

398,000 
185,500 
400,000 

40% 
 

30,000 
 
589,430 
20,0000 

 
 

11 
 
7 
3 
3 
1 
 
1 
 
4 
1 

 
 

440,000 
 

398,000 
185,500 
410,000 

40% 
 

30,000 
 

589,430 
20,0000 

 
 

11 
 
8 
3 
3 

  1 
 

1 
 
4 
1 

 
 

440,000 
 

398,000 
185,500 
410,000 

40% 
 

30,000 
 

589,430 
20,0000 

 
 

44 
 

32 
12 
13 
4 
 
4 
 

16 
4 

 
 

1,760,000 
 

1,576,000 
742,000 

20,000,000 
40% 

 
120,000 

 
2,357,720 

80,000 

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



60 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าจดัซื้อวสัดุอาหารเสริม (นม) เพื่อจดัซื้ออาหารเสริม (นม)  จาํนวน 5 โรงเรียน 
ในตาํบลตะกัว่ป่า 

 

952,420 952,420 952,420 952,420 5 โรงเรียน นกัเรียนมีนมดื่ม ส่วนการศึกษา 

2 อุดหนุนอาหารกลางวนัสาํหรับ
โรงเรียนสังกดั สพฐ. 

เพื่อใหน้กัเรียนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวนั 

จาํนวน 5 โรงเรียน  
ในตาํบลตะกัว่ป่า 

 

1,464,000 1,464,000 1,464,000 1,464,000 5 โรงเรียน นกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน 

ส่วนการศึกษา 

3 โครงการจา้งเหมารถรับส่งนกัเรียน
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

เพื่อใหเ้ดก็เดินทางมาเรียน
อยา่งปลอดภยัและลดภาระ
ผูป้กครอง 

เดก็นกัเรียนศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ อบต. 
ตะกัว่ป่า 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 

192,000 
 
1 ศูนยฯ์ เดก็มีความปลอดภยั

และมีความสะดวก
ในการมาโรงเรียน 

ส่วนการศึกษา 

4 ส่งเสริมสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาสาํหรับ
สนบัสนุนค่าอาหารสาํหรับเดก็เลก็
ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต. ตะกัว่ป่า 

 เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวนั
นกัเรียน ศพด. อบต. ตะกัว่ป่า 
 

ค่าอาหารกลางวนั
นกัเรียน ศพด.สังกดั 
อบต. ตะกัว่ป่า 

543,200 543,200 543,200 543,200 1 ศูนยฯ์ นกัเรียนมีอาหาร
กลางวนัรับประทาน 

ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.01 



5 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้่ายการ
บริหารสถานศึกษาสาํหรับ
สนบัสนุนค่าสื่อการเรียนการสอน 

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
อบต.ตะกัว่ป่ามีสื่อการเรียน
การสอนที่ทนัสมยั 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็
ตาํบลตะกัว่ป่า 1 แห่ง  

161,500 161,500 161,500 161,500 1 ศูนยฯ์ เดก็มีการพฒันาการ
ทางดา้นสติปัญญา 
 

ส่วนการศึกษา 

61 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 โครงการคาราวานเสริมสร้างเดก็ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
พฒันาการเดก็นอกเหนือจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนใน
โรงเรียน 

เดก็นกัเรียนในเขต 
อบต.ตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง เดก็มีความกลา้
แสดงออก 

ส่วนการศึกษา 

7 จดัซื้อวสัดุการศึกษาศูนยเ์ดก็เลก็ 
 

เพื่อส่งเสริมและจดัหาสื่อและ
อุปกรณ์สาํหรับเดก็ในระดบั
ก่อนวยัเรียนใหม้ีความพร้อม
และมีพฒันาการเหมาะตามวยั 

ศูนยฯ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ศูนยฯ์ เดก็มีความพร้อมและ
มีพฒันาการเหมาะ
ตามวยั 

ส่วนการศึกษา 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวนัเดก็ เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้ดก็ ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เดก็มีความกลา้ ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.01 



แห่งชาติ 
 

กลา้คิดกลา้แสดงออกและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

     แสดงออก 

9 โครงการจดัหาวารสารสิ่งพิมพ์
ประจาํสาํนกังาน อบต. ตะกัว่ป่า 
 

เพื่อสนบัสนุนใหป้ระชาชน
ไดร้ับขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ทนัท่วงที 

อบต. ตะกัว่ป่า 60,000 60,000 60,000 60,000 5 หมู่บา้น ชาวบา้นไดร้ับ
ข่าวสารที่ทนัสมยั 

ส่วนการศึกษา 

 
 

62 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรมดนตรีพื้นบา้น
มกรดกอีสานตาํบลตะกัว่ป่า 
 

เพื่อใหน้กัเรียนในเขต อบต.
ตะกัว่ป่าไดร้่วมกิจกรรม 

โรงเรียนในเขต 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง เดก็มีความกลา้
แสดงออก 

ส่วนการศึกษา 

11 โครงการจดังานบณัฑิตนอ้ย  ศูนย์
พฒันาเดก็เลก็  อบต. ตะกัว่ป่า 

เพื่อใหเ้ดก็มีขวญัและกาํลงัใจ
และส่งเสริมกิจกรรมใหเ้ดก็มี

ศูนยฯ์ อบต.ตะกัว่ป่า 
จาํนวนเดก็จบปี พ.ศ. 

15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั้ง เดก็มีขวญัและ
กาํลงัใจและส่งเสริม

ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.01 



การพฒันามากขึ้น 2561 กิจกรรมใหเ้ดก็มีการ
พฒันามากขึ้น 

รวม 44  โครงการ - - 3,508,120 3,508,120 3,508,120 3,508,120 - - - 
 
 
 
 

 
 

63 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานตร์ดนํ้าดาํหวัขอพร
ผูสู้งอาย ุอบต. ตะกัว่ป่า ประจาํปี 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปะประเพณีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและ

ประชาชนในเขต 
อบต. ตะกัว่ป่า 

70,000 70,000 70,000 
 

70,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของไทยและ

ส่วนการศึกษา 

แบบ ผ.01 



2560 
 

ประเพณีอนัดีงามไวต้่อไป 
 

ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่
ตลอดไป 

2 โครงการจดังานสัปดาห์ส่งเสริม
พระพทุธศาสนาวนัวสิาขะบูชา 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปะประเพณีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงามไวต้่อไป 
 

ร่วมอนุรักษส์ืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิ่น หมู่ที่ 1-11 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของไทยและ
ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่
ตลอดไป 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

3 โครงการทาํบุญวนัเขา้พรรษา
ตาํบลตะกัว่ป่า 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปะประเพณีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงามไวต้่อไป 

ร่วมอนุรักษส์ืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิ่น หมู่ที่ 1-11 

10,000 10,000 20,000 
 

20,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมของไทยและ
ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่
ตลอดไป 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

64 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



4 โครงการเขา้ค่ายพทุทธรรม
สาํหรับเดก็นกัเรียนเยาวชนและ
ประชาชนในเขต อบต.ตะกัว่ป่า 

เพื่อสนบัสนุน  ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมใหก้บั  
เดก็,เยาวชนและประชาชน
ในเขต อบต.ตะกัว่ป่า 

เดก็,เยาวชนและ
ประชาชนในเขต 
อบต.ตะกัว่ป่า 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 1 ครั้ง เดก็,เยาวชนและประชาชน
ตระหนกัรู้ความสาํคญั
คุณธรรมจริยธรรม 

สาํนกัปลดั/
ส่วนการศึกษา  

5 จดังานประเพณีของดีอาํเภอ
หนองสองหอ้งบุญคุม้ขา้วใหญ่
ประจาํปี พ.ศ. 2561 

 

เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟูประเพณี
อีนดีงามของชาวตาํบล
ตะกัว่ป่าและระชาสัมพนัธ์
ของดีของตาํบลตะกัว่ป่า 

ประชาชนในเขต
ตาํบลตะกัว่ป่า 

 

60,000 60,000 
 

60,000 
 

60,000 
 

1 ครั้ง เกิดการอนุรักษฟ์ื้นฟู
ประเพณีอนัดีงามของชาว
ตาํบลตะกัว่และของดีของ
ตาํบลตะกัว่ป่า 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

6 โครงการประเพณีลอยกระทง
ตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่ออนุรักษป์ระเพณีที่ดีงาม
และเพื่อเป็นการขอขมาต่อ
นํ้า 

ประชาชนในเขต 
อบต.ตะกัว่ป่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง ประชาชนในเขต อบต.
ตะกัว่ป่าไดร้่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมการอนุรักษน์ํ้า 

ส่วนการศึกษา 

7 โครงการทาํบุญวนัออกพรรษา
ตาํบลตะกัว่ป่า 

 

เพื่อเป็นการอนุรักษส์ืบสาน
ศิลปะประเพณีวฒันธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนัดีงามไวต้่อไป 

ร่วมอนุรักษส์ืบสาน
วฒันธรรมประเพณี
ทอ้งถิ่น หมู่ที่ 1-11 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

1 ครั้ง ประชาชนช่วยกนัอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมของไทยและของ
ทอ้งถิ่นใหค้งอยูต่ลอดไป 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

65 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

8 โครงการจดังานของดีตะกัว่ป่า
พฒันาอยา่งย ัง่ยนืบนพื้นฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดาํริ ประจาํปี พ.ศ. 
2561 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาความรู้
ดา้นอาชีพเพื่อการพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนืตามแนวพระราชดาํริ 

ประชาชน 
ในเขตตาํบลตะกัว่
ป่า 

70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง เกิดการพฒันาดา้นองค์
ความรู้สู่การพฒันาดา้น
อาชีพ,วฒันธรรม 
 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

9 โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยา
เสพติด  
 

เพื่อส่งเสริมใหม้ีสถานที่และ
จดักิจกรรมต่างๆใหป้ระชา 
ชนไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

130,000 
 

 

130,000 
 

 

130,000 
 

130,000 
 

 

1 ครั้ง ประชาชนในเขตตาํบล
ตะกัว่ป่ามีทกัษะดา้นการ
กีฬาจดัการเล่นกีฬาและ
เกิดความสามคัคีมากขึ้น 

ส่วนการศึกษา 

10 จดัหาวสัดุกีฬาประจาํหมู่บา้น 
 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ดก็/เยาวชน
และประชาชนไดอ้อกกาํลงั
กาย 

มีอุปกรณ์กีฬา
สาํหรับประชาชน 

95,000 95,000 95,000 95,000 11 หมู่บา้น ประชากรมีอุปกรณ์กีฬาไว้
ออกกาํลงักาย 

 

สาํนกัปลดั 

รวม 40  โครงการ - - 615,000 615,000 615,000 615,000 - - - 
 
 

66 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 

แบบ ผ.01 



     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการ To Be Numberone  
ห่างไกลยาเสพติด อบต. ตะกัว่ป่า 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้่วม
กิจกรรมและสร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน 

ประชาชน 
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง ประชาชนมีความสามคัคี
และชุมชนเขม้แขง็ 

สาํนกัปลดั 

2 โครงการอบรมใหค้วามรู้การ
แกป้ัญหาการตั้งครรภก์่อนวยัอนั
ควร 

เพื่อส่งเสริมและให้
ความรู้ในการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาการตั้งครรภ์
ก่อนวยัอนัควร 

เดก็ เยาวชนและ
ผูป้กครองผูน้าํชุมชน
จาํนวน  100  ราย 

20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง เดก็ เยาวชนและผูป้กครอง
ผูน้าํชุมชนไดร้ับความรู้ใน
การป้องกนัแกไ้ขปัญหา
การตั้งครรภก์่อนวยัอนัควร 

สาํนกัปลดั /
ส่วนการศึกษา 

3 โครงการวฒันธรรมไทยสายใย
ชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมอนัดีของ
ชาวอีสาน 

ประชาชน 
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง ประชาชนตระหนกัรู้คุณค่า
ของวฒันธรรมตนเอง 
 

ส่วนการศึกษา 

รวม 3  โครงการ - - 90,000 90,000 90,000 90,000 - - - 
 

 

 

67 
รายละเอียดโครงการพฒันา 



แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมบา้นผูด้อ้ย 
โอกาสและผูพ้ิการในเขตตาํบล
ตะกัว่ป่า 

เพื่อใหผู้ด้อ้ยโอกาสและผู ้
พิการในเขตตาํบลตะกัว่ป่า
ไดร้ับการดูแลเอาใจใส่และ
ไดร้ับการช่วยเหลือ 

ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 
จาํนวน 11 หมู่บา้น   

70,000 70,000 70,000 70,000 1 หลงั ผูด้อ้ยโอกาสและผูพ้ิการใน
เขตตาํบลตะกัว่ป่าไดร้ับ
การดูแลเอาใจใส่และไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

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

แบบ ผ.01 



 
 

68 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จดัซื้อวคัซีนโค-กระบือ และยาคุมกาํเนิด 
ยาถ่ายพยาธิและควบคุมโรคพิษสุนขับา้ 
 
 

เพื่อป้องกนัโรคติดต่อใน
สัตว ์

โค-กระบือ สุนขั ใน
เขตตาํบลตะกัว่ป่า 

40,000 40,000 40,000 40,000 11 หมู่บา้น สัตวม์ีภูมิตา้นทานโรค
ต่างๆ 

สาํนกัปลดั 
 

2 ค่าจดัซื้อชุดตรวจสารเมทแอมเฟตามินใน
ปัสสาวะ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อชุด
ตรวจสารเมทแอมเฟตามิน
ในปัสสาวะ 
 
 

จาํนวนผูม้าตรวจสารเมท
แอมเฟตามินในปัสสาวะ 

15,000 15,000 15,000 15,000 11 หมู่บา้น ประชาชนในตาํบลตะกัว่
ป่าปลอดจากสารเสพติด 

สาํนกัปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 55,000 55,000 55,000 55,000 - - - 
 

แบบ ผ.01 



 
 
 

 
69 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพฒันาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง และ 
     ยทุธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
1.ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวิต 
แผนงาน  งบกลาง 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 (บาท) 2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผู ้ผูต้ิดเชื้อ HIV 

เพื่อใหผู้ต้ิดเชื้อ HIVไดร้ับ
การดูแลเอาใจใส่และไดร้ับ
การช่วยเหลือ 

ในเขตตาํบลตะกัว่
ป่า 

จาํนวน 11 หมู่บา้น  
จาํนวน  7 ราย 

42,000 42,000 42,000 42,000 1 ครั้ง ผูต้ิดเชื้อ HIV ไดร้ับการ
ดูแลเอาใจใส่และไดร้ับ
เบี้ยยงัชีพ 

สาํนกัปลดั 

2 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

เพื่อใหผู้ป้่วยเอดส์ไดร้ับการ
ดูแลเอาใจใส่และไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ในเขตตาํบลตะกัว่
ป่า 

จาํนวน 11 หมู่บา้น  
จาํนวน  939  ราย 

10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000 1 ครั้ง ผูสู้งอายไุดร้ับการดูแล
เอาใจใส่และไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.01 



3 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ
ผูพ้ิการผูด้อ้ยโอกาส 

เพื่อใหผู้ป้่วยเอดส์ไดร้ับการ
ดูแลเอาใจใส่และไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

ในเขตตาํบลตะกัว่
ป่า 

จาํนวน 11 หมู่บา้น  
จาํนวน  107  ราย 

1,027,000 1,027,000 1,027,000 1,027,000 1 ครั้ง ผูพ้ิการไดร้ับการดูแล
เอาใจใส่และไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

สาํนกัปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 15,269,120 11,269,000 11,269,000 11,269,000 - - - 
 
 

70 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างขดุคลองระบาย
นํ้าจากทุ่งขา้วหอมมะลิลงอีสาน
เขียว  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายนํ้าลงคลองสะดวก ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ยาว    2,000    เมตร 

ลึก  2  เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ระบายนํ้าลงคลอง
สะดวก 

ส่วนโยธา 

2 ถนนหินคลุกจากสะพานหนองคู
บวัถึงโนนประดู่    หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  4  เมตร 
ยาว  700 เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

200,000 - 200,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.01 



3 ขดุลอกร่องระบายนํ้าภายใน
หมู่บา้น  หมู่ที่ 1 

เพื่อใหม้ีนํ้าขงัตามหมู่บา้น กวา้ง 30     เมตร   
ยาว  1700    เมตร 

ลึกเฉลี่ย  0.30  เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

4 ถนนดินยกระดบัเส้นโนนบา้นนา
ถึงโนนขี่ตุ่น  หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร   
ยาว  2,000   เมตร 

 

200,000 200,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

5 ถนนหินคลุกลงทุ่งหอมมะลิ  
หมู่ที่ 1 
62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4   เมตร   
ยาว  1,000   เมตร 

 

200,000 100,000 
 

- - 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

6 ถนนหินคลุกหนองผะเนิกจากนายครู
ประพนัธ์ถึงนานายไมล ์หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร   
ยาว  1,000   เมตร 

 

100,000 100,000 
 
 

- - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.01 



7 ถนนดินรอบโคกป่าชา้  หมู่ที่ 2 เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร   
ยาว  600   เมตร 

 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

8 ถนนดินยกระดบันานายเลื่อนถึงถนน
ดาํ  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  5    เมตร   
ยาว  700    เมตร 

 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

9 ขดุลอกคลองอิสานเขียวโซนเหนือ  
หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง 14   เมตร   
ยาว   600    เมตร 

 

200,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

10 ถนนคอนกรีตรอบบา้นดา้นทิศเหนือ
จากบา้นนายอว้นถึงบา้นนายบุญเลี้ยง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4   เมตร   
ยาว  200   เมตร 

 

400,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

แบบ ผ.01 



11 ถนน คสล.บา้นนายบุญเลี้ยงถึงบา้น
นางคาํพอง  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง    3  เมตร   
ยาว  120   เมตร 

 

180,000 
 

- 180,000 - 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

12 ถนนหินคลุกจากนานายคาํพองถึง
นานายไมล ์หมู่ที่ 3 
 

 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4   เมตร   
ยาว  1,000  เมตร 

 

100,000 200,000 
 
200,000 - 1 สาย ประชาชนไดร้ับความ

สะดวกรวด 
เร็วในการสัญจรไปมา 

ส่วนโยธา 

13 ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ที่ 4 
จ่ายขาดต่อของเดิม 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4   เมตร   
ยาว   100   เมตร 

  

200,000 - 250,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

14 ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 4 
62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4   เมตร   
ยาว   400   เมตร 

  

- 200,000 200,000 200,000 
 

1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเครื่องสูบ
นํ้าหนองเวา้เอน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ้าใช้
อยา่งถัว่ถึง 

หมู่ที่ 4 30,000 - - - 1 สาย ประชาชนไดม้ีนํ้าใช้
อยา่งถัว่ถึง 

ส่วนโยธา 

 
 

73 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 

แบบ ผ.01 



2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 ถนนหินคลุกหนา้บา้นนางสุดถึงบา้น
นารีสอร์ท    หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร  
ยาว  1,700  เมตร 

 

300,000 - 300,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั ส่วนโยธา 

17 ถนน คสล.รอบหนองบวัแดงถึง
หนองไผล่อ้ม  หมู่ที่ 5 
เปลี่ยน 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะ 

ขนาดกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  3,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.20  เมตร 

200,000 200,00 200,000 200,000 1 สาย ไประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

ส่วนโยธา 

18 ถนนลูกรังบา้นนายบรรทงถึงหนอง
บวัแดง   หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว  400   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

19 ถนน คสล.ภายในหมู่บา้น  หมู่ที่ 5 
 
62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร 
ยาว   200   เมตร 

500,000 500,000 500,000 
 

- 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ถนนหินคลุกบา้นสระขามบา้นโนน
จอมศรี หมู่ที่ 6 
62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  500   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

150,000 200,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 



องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

21 ถนนหินคลุกจากหนองทุม
ถึงอ.วรกานต ์ หมู่ที่ 6 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร 
ยาว    500    เมตร 

 

120,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

22 ซ่อมแซมถนน  คสล.จากปากทางถึง
บา้นนายสุข  หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 3  เมตร  
ยาว  100  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

150,000 
 

- - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

23 ถนน คสล. หนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ฯ
ถึงโรงเรียนจตุคาม    หมู่ที่ 7(62) 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4  เมตร  
ยาว  4,900    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

260,000 260,000 260,000 260,000 
 

1 สาย ประชาชนมีโรงสีใน
หมู่บา้น 

กองช่าง 

24 ถนน คสล. ภายในหมู่บา้น จาํนวน 3 
ช่วง หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ช่วงที ่1 กวา้ง  3  
เมตร  ยาว  62  เมตร 
ช่วงที ่2 กวา้ง  3  

เมตร  ยาว  17  เมตร 

ช่วงที ่3 กวา้ง 2.5 
เมตร  ยาว  28  เมตร 

153,000 
 

- 153,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

25 ซ่อมแซมถนนโดยลงหินคลุกจาก
ดอนตะแบงถึงป่าชา้  หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง      เมตร  
ยาว   1,000     เมตร 
หนาเฉลี่ย     เมตร 

200,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

26 ซ่อมแซมถนนดินโดยลงลูกรังจากวดั
ถึงโนนประดู่   หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4    เมตร 
ยาว  2,000    เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร 

240,000 
 
240,000 240,000 240,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกปลอดภยั 
กองช่าง 

27 ซ่อมแซมถนนหินคลุกจากปู่ตาถึง
ลาดยางนานางอุบลถึงสถานีสูบนํ้า  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4    เมตร 
ยาว  2,000    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

100,000 
 

- 100,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

28 ถนนรอบหนองนํ้าบา้นดอนตะแบง  
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4    เมตร 
ยาว  1,000    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร 

100,000 100,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

29 ถนน คสล.รอบหมู่บา้น    หมู่ที่8 เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ กวา้ง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 
(อนันี้)62 

การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก ยาว 800 เมตร  มาสะดวกปลอดภยั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

31 ถนนดินยกระดบัลอ้มโคกป่าสาธารณ
หนองโคกไมแ้ดง  หมู่ที่ 8 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ

สัญจรไปมา 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

32 ถนนหินคลุกเส้นนานางยศถึงป่าชา้  
หมู่ที่ 9 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว  500  เมตร 
หนาเฉลี่ย     เมตร 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

33 ถนนหินคลุกเส้นหนา้วดัถึงบา้นนา
สวน  หมู่ที่ 9           

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ยาว   500     เมตร 
หนาเฉลี่ย     เมตร 

120,000 200,000 
 

120,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพื่อให ้อบต. มีที่จอดรถเป็น ตามแบบ อบต. 100,000 - 100,000 - 2  แห่ง ประชาชนสัญจรไป กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 ระเบียบ 
 

กาํหนด มาสะดวกปลอดภยั 

35 ถนนคอนกรีตจากหนา้บา้นนาย
สุนทรี   หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว  60  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

150,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

36 ถนนหินคลุกนาสวนถึงโนนตาล  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1500 เมตร 

 

120,000 120,000 120,000 120,000 
 

1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมฝายบา้นหนอง
ตะครอง  หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชท้ี่
เพียงพอ 

กวา้ง  5 เมตร 
ยาว 14 เมตร 

 

200,000 - - - 1 ฝาย ประชาชนมีนํ้าใชท้ี่
เพียงพอ 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมสร้างถนนลาํหว้ยอิสาน เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ กวา้ง 5 เมตร  200,000 200,000 200,000 200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป กองช่าง 

แบบ ผ.01 



เขียว  หมู่ที่ 1 การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

มาสะดวกปลอดภยั 

39 โครงการก่อสร้างร่องระบายนํ้า
ภายในหมู่บา้นหนองเปล่ง  หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกนันํ้าท่วมขงั กวา้ง 0.30 เมตร   
ยาว 1,200 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก
บา้นเลา้ถึงบา้นขมุปูน  หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  5  เมตร 
ยาว  1,800  เมตร 
หนา  0.10  เมตร 

200,000 200,000 200,000 
 
200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกปลอดภยั 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนนยกระดบั บา้น
เลา้-ลาํหว้ยอิสานเขียว 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 700  เมตร 
สูง 1.00  เมตร 

100,000 - - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

42 ถนนหอดินยกระดบัเส้นขา้งป่าชา้ถึง เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ ขนาดกวา้ง  5  เมตร  100,000 100,000 100,000 100,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนองโดน   หมู่ที่ 11 การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

ยาว  1,000    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร 

มาสะดวกปลอดภยั 

43 ซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมวางระบบ
ท่อระบายนํ้า ภายในหมู่บา้น หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง   3   เมตร  
ยาว    100    เมตร 

 

250,000 - 250,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

44 ถนนหินคลุกเส้นหลงัโรง 
เรียนบา้นตะกัว่ป่า    หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

ขนาดกวา้ง   5   เมตร  
ยาว    2,000    เมตร 

 

- 200,000 200,000 200,000 
 

1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

45 ถนนหินคลุกจากศูนยป์ฏิบตัิธรรมถึง
บา้นโกรก    หมู่ที่ 1 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว    2,000   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

- - 200,000 
 
200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวกปลอดภยั 
กองช่าง 

 
79 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

46 ดินยกระดบันานายไมลถ์ึงคูขาด   เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้ กวา้ง   5   เมตร   - 200,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หมู่ที่ 1 
 

การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก ยาว  1500   เมตร 
 

มาสะดวกปลอดภยั 

47 ถนน คสล. เส้นหลงัเมรุ  หมู่ที่ 2 
 
62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   5   เมตร  
 ยาว  200  เมตร 

 

- 500,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

48 ถนนคอนกรีตจากบา้นนางแถวถึง
ดอนปู่ตา  หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง    5   เมตร 
ยาว   100   เมตร 

  

300,000 300,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

49 ถนนคอนกรีตสี่แยกบา้นนางสนิทถึง
โรงเรียน  หมู่ที่  3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   3   เมตร   
ยาว  120   เมตร 

 

- 200,000 
 

- - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

50 ถนนคอนกรีตแยกบา้นนางทองดาถึง
เมรุ หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  5   เมตร   
ยาว  200   เมตร 

 

- 250,000 250,000 
 

- 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
80 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที่

แบบ ผ.01 



(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) รับผดิชอบหลกั 

51 ถนน คสล.บา้นบุชาถึงบา้นนายเดช  
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4   เมตร   
ยาว  100  เมตร 

 

- - 200,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

52 ถนนลูกรังหนองฝายถึงหนองขายา่ง 
หมู่ที่ 3 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง    4  เมตร   
ยาว  1,500    เมตร 

 

- - 200,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

53 ถนนสายหนองเปล่งตะกัว่ป่า  

หมู่ที่ 3 

 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง   4   เมตร   
ยาว   1,000   เมตร 

 

- - - 200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

54 ถนนหินคลุกรอบหนองคูบวั  
หมู่ที่ 4     
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร 
ยาว   500   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

- - 100,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

55 ถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปถึง
หนองคู     หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง   4   เมตร  
ยาว  1,500    เมตร 

 

- - - 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

81 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.01 



แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 ปรับปรุงภูมิทศัน์หนองสระแกและ
ดอนปู่ตา  หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

หมู่ที่ 4 - - 200,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

57 ถนนหินคลุกไปหนองเวา้เอน   
 หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  4  เมตร 
ยาว  1,000  เมตร 

- 200,000 
- 

- 260,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

58 ถนนหินคลุกจากนานายเหรียญถึงนา
นายพร    หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  6    เมตร 
ยาว    820    เมตร 

 

- - 250,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

59 ถนนหินคลุกจากนานางเฝือนถึงนา
นายบุญส่ง   หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  5  เมตร    
ยาว   700  เมตร  

 

- - 150,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

60 ท่อส่งนํ้าจากนานางคาํภูถึงนานายบุญ
ส่ง   หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีนํ้าใช้
อยา่งถัว่ถึง 

ขนาดท่อ PVC  8 นิ้ว  
ยาว  600  เมตร 

 

- - - 200,000 1 สาย ประชาชนมีนํ้าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
พอเพียง 

กองช่าง 

61 ร่องระบายนํ้าจากบา้นนายพงษ ์ การ
สร้างถึงแยกบา้นนายสมหวงั  หมู่ที่ 1 

เพื่อไม่ใหม้ีนํ้าขงัตามหมู่บา้น กวา้ง  0.30 เมตร 
ยาว   1,200   เมตร 
ลึก  0.40  เมตร 

- 300,000 
 

300,000 - 1 สาย ไม่มีนํ้าขงัตาม
หมู่บา้น 

ส่วนโยธา 

82 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

แบบ ผ.01 



1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

62 ร่องระบายนํ้า  หมู่ที่ 4 
 
 

เพื่อไม่ใหม้ีนํ้าขงัตามหมู่บา้น กวา้ง   30    เมตร 
ยาว   200    เมตร 

- 400,000  - 1 สาย ไม่มีนํ้าขงัตาม
หมู่บา้น 

กองช่าง 

63 
 

ถนนลูกรังหนองบงัแดงถึงวดัศรีอุดร   
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง  4   เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 

 

- - - 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

64 ถนนหินคลุกตะวนัออกถึงรอยต่อ
บา้นขมุปูน   หมู่ที่ 5              

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4  เมตร  
ยาว 1,500  เมตร 

  

- 200,000 200,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

65 ถนนหินคลุกตะวนัออกวดัป่าถึงโรง
นํ้าแขง็ หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ยาว  4  เมตร 
กวา้ง  1,800  เมตร 

 

- - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

66 ถนนลูกรังหนา้ศาลา SML ถึงวดัป่า      
หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4  เมตร  
ยาว  1,000   เมตร 
สูงเฉลี่ย 0.07  เมตร 

- - 250,000 250,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
83 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

67 ถนนหินคลุกจากสวรรคร์ีสอร์ทถึง
หนองหวาย    หมู่ที่ 5 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว  1,500  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

- - 300,000 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

68 ถนน  คสล. ศาลากลางบา้นถึงบา้นจาํ
รอง หมู่ที่ 6 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

กวา้ง    3  เมตร 
ยาว 120       เมตร 

- 180,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

69 ซ่อมแซมถนน คสล.ขา้งบา้นนาย
ปรานต ์ผอนนอกและบา้นนางแสง
จนัทร์   หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ยาว 100 เมตร - 200,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

70 ถนนหินคลุกเส้นรอบหมู่บา้น   
หมู่ที่ 9    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 5 เมตร  
ยาว  500  เมตร 
หนาเฉลี่ย     เมตร 

- - 120,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

71 ถนน คสล.ระหวา่งปู่ตาถึงถนนสาย
หนองสองหอ้งอาํเภอนาโพธิ์    

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง   5   เมตร  
ยาว   100  เมตร 

- - - 200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หมู่ที่ 9 หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 
 

84 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

72 ถนน คสล.บา้นนายพลากรถึงนายวรี
ศกัดิ์  หมู่ที่ 9 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ยาว   500     เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- 200,000 200,000 200,000 
 

1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

73 ถนนหินคลุกหนา้รีสอร์ทไปถึงหนอง
คู   หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง   4   เมตร  
ยาว  2,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07 เมตร 

- 150,000 150,000 150,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

74 ถนนคอนกรีตหนา้บา้นนายคาํพองถึง
ทางรอบหมู่บา้น   หมู่ที่ 10  62 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ยาว  120  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

- 240,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

75 ปรับปรุงถนนคูคลองอิสานเขียวเส้น
หนองตะครอง    หมู่ที่ 10  

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว  17,000    เมตร 

- - 300,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



หนาเฉลี่ย  0.70  เมตร 
76 ถนนดินยกระดบัพร้อมลงลูกรังจาก

หลงั อบต.ถึงเส้นไปโคกหนองโดน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว  8,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.70  เมตร 

- - 300,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

77 ร่องระบายนํ้าภายในหมู่บา้น   
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  4   เมตร  
ยาว  17,000    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.70  เมตร 

- - - 300,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

78 ถนนหินคลุกจากถนนลาดยางถึงนา
นายดาํ    หมู่ที่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 4   เมตร  
ยาว  1,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.07  เมตร 

- 260,000 - - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

79 ถนนดินยกระดบัเส้นขา้งป่าชา้ถึง
หนองโดน   หมู่ที่ 11 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  1,000    เมตร 

- - 100,000 - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



 หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร 
80 โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก

บา้นเลา้ถึงป่าชา้ หมู่ที่ 7 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 

- 200,000 200,000 
 

- 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

81 โครงการก่อสร้างถนนยกระดบัจาก
ถนนทางหลวงชนบทถึงนานายชยัพร 
หมู่ที่  8  

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

กวา้ง 5 เมตร 
ยาว  700  เมตร 
สูง 1 เมตร 

- 100,000  - 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

82 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ในศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

เพื่อใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็น่า
อยู ่
 

ศูนยพ์ฒันาฯ 80,000 - - - 1 แห่ง บริเวรศูนยพ์ฒันาเดก็
เลก็น่าอยู ่

กองช่าง 

83 โครงการสร้างซุม้ทางเดินศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

เพื่อใหเ้ป็นซุม้ทางเดิน ศูนยพ์ฒันาฯ 10,000 - - - 1 สาย ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
ซุม้ทางเดินที่

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



มาตรฐาน 
84 โครงการก่อสร้างหอ้งนํ้าศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ 
เพื่อใหผู้ป้กครองและครูมี
หอ้งนํ้าใชท้ี่สะอาด 
 

ตามแบบ อบต.
กาํหนด 

- 150,000 - - 1 สาย ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
หอ้งนํ้าสะอาด 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 
 

เพื่อใหม้ีที่จอดรถ 
 

ตามแบบ อบต.
กาํหนด 

- 100,000 - 
 

- 1 สาย ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มี
โรงจอดรถที่
มาตรฐาน 

กองช่าง 

รวม 146  โครงการ - - 3,973,000 7,900,000 8,343,000 5,580,000 - - - 
 
 

 
87 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การพาณิชย ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและจดัซื้อ
อุปกรณ์ซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้า

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสวา่งในช่วงเวลา

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 900,000 900,000 900,000 900,000 ในตาํบล
ตะกัว่ป่า 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.01 



แสงสวา่งในเขตตาํบลตะกัว่ป่า กลางคืน 
2 โครงการขยายเขตเขตประปาในเขต

ตาํบลตะกัว่ป่า 
เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า
หมู่ที่ 1-11 

300,000 300,000 300,000 300,000 ในตาํบล
ตะกัว่ป่า 

ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

3 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซม
ระบบประปาในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

หมู่ที่ 1-11 100,000 100,000 100,000 100,000 จาํนวนวสัดุ ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

4  ซ่อมแซมถงัประปา หมู่ที่  4 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

หมู่ที่ 4 100,000 - - - 1 แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

5 ระบบประปาเพื่อการเกษตรหนอง
ฝาย หนองเปล่ง  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
 

หมู่ที่ 3 - 300,000 - - หมู่ที่ 3 ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

6 ระบบประปาเพื่อการเกษตร   
หมู่ที่ 4 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ  
 

หมู่ที่ 4 200,000 - - - หมู่ที่ 4 ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 900,000 900,000 600,000 600,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 

แบบ ผ.01 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
1 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตรและประปาหมู่บา้น 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
 

ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 
หมู่ที่ 1-11 

100,000 100,000 100,000 100,000 1  แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

2 โครงการขดุลอกลาํหว้ยโกรก บา้น
หนองตะครอง  หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 

ขดุลอกลาํหว้ยโกรก  
หมู่ที่ 2 

400,000 400,000 
- 

- - 1  แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

3 โครงการขดุลอกลาํหว้ยทา้ยฝาย 

อิสานเขียว  หมู่ที่ 1 
เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
 

กวา้ง 1 4  เมตร   
ยาว  500  เมตร   
ลึก 3  เมตร 

- 330,000 - - 1  แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

4 โครงการขดุลอกหนองมัง่  บา้น
หนองบวัแดง  หมู่ที่  5 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
 

หมู่ที่  5 400,000 - - - 1  แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

5 โครงการขดุลอกหนองแต่งแหล่ง  
บา้นหนองตะใกล ้ หมู่ที่  11 

เพื่อใหป้ระชาชนมีนํ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ มีคุณภาพ 
 

   
หมู่ที่  11 

450,000 - - - 1  แห่ง ประชาชนมีนํ้าไวใ้ช้
อยา่งพอเพียง 

กองช่าง 

6 กาํจดัวชัพืชในหนองนํ้าบา้นดอน
ตะแบง  หมู่ที่ 8 
 

หนองนํ้าสะอาด หมู่ที่ 8 - 80,000 - - 1  แห่ง ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ - - 954,000 1,310,000 500,000 500,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

1.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพของเมืองเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มนํ้าโขงและอาเซียน 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่  2 ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน,   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง 

แบบ ผ.01 



2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ซ่อมแซมโรงสีชุมชน  บา้นหนอง
เปล่ง  หมู่ที่  3 
 

 

เพื่อใหป้ระชาชนมีโรงสี
ชุมชน 
 

หมู่ที่ 3 - 60,000 - - 1  แห่ง ประชาชนมีโรงสี
ชุมชนไวใ้นหมู่บา้ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

 

 

เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้น
ไดร้ับข่าวสาร 
 

หมู่ที่ 4,7,9 30,000 - - - 3  แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสาร 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - 30,000 60,000 - - - - - 
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แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขนัภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ   
     พอเพียง  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 
 

โครงการฝึกอบรมดา้นอาชีพใหแ้ก่
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ 

เพื่อสนบัสนุน ส่งเสริมให้
ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการมีอาชีพ
ใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึ้นและ
พึ่งตนเองได ้

ผูด้อ้ยและผูโ้อกาสใน
เขตตาํบลตะกัว่ป่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ผูสู้งอายแุละผูพ้ิการมี
อาชีพและรายได้
เพิ่มขึ้น สามารถ
พึ่งตนเองได ้

สาํนกัปลดั 
 
 

2 โครงการปลูกผกัปลอดสารพิษ เพื่อใหค้นในชุมชนมีความ
เขม้แขง็และสามารถ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 

หมู่ที่ 1-11 100,000 - 50,000 50,000 3 แห่ง คนในชุมชนมีความ
เขม้แขง็และสามารถ
พึ่งตนเองไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยนื 

สาํนกัปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย เพื่อฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

ประชาชนจาํนวน  11  
หมู่บา้น 

 

40,000 - 40,000 - จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่ม
สตรีตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อเสริมสร้างกลุ่มสตรีใหม้ี
รายได ้

หมู่ที่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม

ประชาชนมรชีรายได้
เพิ่มมากขึ้นมีความรู้

สาํนกัปลดั 
 

แบบ ผ.01 



 โครงการ และเพิ่มมูลค่าสินคา้
ใหม้ีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
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แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  1 ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจใหม้ีความมัน่คงและมีความสามารถทางการแข่งขนั  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 7 ยทุธศาสตร์การสร้างเสริมทุนทางสังคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขนัภายใตห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจ   
     พอเพียง  
3.ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บา้น
แปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตร 
 

เพื่อการแข่งขนัดา้นการตลาด
และป้องกนัการเอารัดเอา
เปรียบจากพอ่คา้คนกลาง 

ประชาชนจาํนวน  
11  หมู่บา้น 

 

500,000 300,000 300,000 - จาํนวนที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

6 โครงการส่งเสริมแปรรูปการผลิต
ขา้วในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายไดต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนจาํนวน  
11  หมู่บา้น 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

7 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 
 

ประชาชนจาํนวน  
หมู่ที่ 3,4 ,8,10,11 

หมู่บา้น 

400,000 400,000 400,000 400,000 
 

จาํนวนที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

แบบ ผ.01 



8 โครงการโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
ไก่พนัธ์ไข่ หมู่ที่ 11 และภายใน
โรงเรียน 

เพื่อฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 
 

หมู่ที่  11 200,000 200,000 200,000 200,000 
 

จาํนวนที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

9 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ด 
หมู่ที่  1- 11 และภายในโรงเรียน 

เพื่อฝึกอาชีพใหก้บัประชาชน
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 

ประชาชนจาํนวน  
11  หมู่บา้น 

200,000 200,000 200,000 200,000 
 

จาํนวนที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได ้

สาํนกัปลดั 
 

รวม 9  โครงการ - - 1,550,000 1,410,000 1,500,000 960,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาย ัง่ยนื  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สาํรวจแนวเขตที่ดินสาธารณะใน
ตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อป้องกนัการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ 

หมู่ที่ 1-11 
 

30,000 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

2 แห่ง 
 

ไม่มีการบุกรุกที่
สาธารณะประโยชน์ 

สาํนกัปลดั 
 

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

 
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาย ัง่ยนื  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

แบบ ผ.01 แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 



4.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าและอนุรักษป์่าชุมชนเฉลิม
พระเกียรติเนื่องในวนัแม่แห่งชาติและวนั
พอ่แห่งชาติ 

เพื่อใหป้ระชาชนเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วม
ในการจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนจาํนวน  11  
หมู่บา้น 

40,000 40,000 40,000 40,000 จาํนวนตน้ไม ้ มีองคก์รอนุรักษด์า้น
สิ่งแวดลอ้ม 

 

สาํนกัปลดั 
 
 

2 ลอ้มรั้วที่สาธารณะเพื่อปลูกป่าชุมชน 
 

เพื่อสงวนพื้นที่สาธารณะไว ้ พื้นที่สาธารณะในเขต
ตาํบลตะกัว่ป่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 1 แห่ง มีพื้นที่สาธารณะ
คงไว ้

สาํนกัปลดั 

รวม 2  โครงการ - - 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  3  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพฒันาย ัง่ยนื  
ข.  ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม  เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
4.ยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
แผนงาน  เคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 จา้งเหมาบริการในการเกบ็ขนขยะ
ในหมู่บา้นชุมชนตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อใหต้าํบลตะกัว่ป่ามีที่
กาํจดัขยะที่ถูกสุขลกัษณะ 

จาํนวน 12 เดือน 300,000 300,000 300,000 300,000 จาํนวน 12 
เดือน 

ชุมชนเกิดความ
สะอาดและมีที่กาํจดั

สาํนกัปลดั / 
ส่วนโยธา 

แบบ ผ.01 



ขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลกัษณะ 

 

2 โครงการจดัซื้อถงัขยะ เพื่อใหม้ีถงัรองรับขยะอยา่ง
ทัว่ถึง 
 

จาํนวน 1,000 ถงั 100,000 100,000 10,000 10,000 1,000 ถงั ประชาชนมีถงั
รองรับขยะอยา่ง
ทัว่ถึง 

สาํนกัปลดั 

3 โครงการจดัซื้อรถขยะ เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ขยะอยา่ง
ทัว่ถึง 
 

จาํนวน 1 คนั 2,190,000 2,190,000 - - 1  คนั ชุมชนมีรถบริการขน
ขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลกัษณะ 

สาํนกัปลดั 

4 โครงการจดัซื้อรถนํ้าเอนกประสงค ์ เพื่อใหก้ารจดัเกบ็ขยะอยา่ง
ทัว่ถึง 
 

จาํนวน 1 คนั 2,190,000 2,190,000 - - 1  คนั มีรถนํ้าบริการ
ประชาชน 

สาํนกัปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 4,780,000 2,490,000 310,000 310,000 - - - 
 

 
 

94 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็และชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัชี้วดั ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ หน่วยงานที่

แบบ ผ.01 



(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

(KPI) รับผดิชอบหลกั 

1 
 

 

โครงการสนบัสนุนการจดัทาํ
แผนชุมชนพึ่งตนเอง 
62 
 

เพื่อประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและแกไ้ขปัญหา
ของชุมชน 

จาํนวน  11 หมู่บา้น 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 
 

 

25,000 
 

 

จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในการวางแผน
พฒันาและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนั 

สาํนกัปลดั 

2 โครงการ อบต. พบประชาชน  เพื่อเป็นเวทีกลางเสนอความคิดเห็น
ในการดาํเนินงานขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล 

จาํนวน  11 หมู่บา้น 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแกไ้ขปัญหา 
 

สาํนกัปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมดา้นยาเสพ
ติดแก่เดก็นกัเรียนในโรงเรียน 

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัโทษของยาเสพติดแก่เดก็และ
เยาวชนในเขตพื้นที่ 

เดก็นกัเรียน 
ในเขตตาํบลตะกัว่

ป่า 

25,000 25,000 25,000 25,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

เดก็และเยาวชนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัโทษ
ของยาเสพติด เป็นการ
สร้างภูมิคุม้กนัไม่ใหเ้ดก็ 
และเยาวชนเขา้ไปยุง่
เกี่ยวกบัยาเสพติด 

สาํนกัปลดั 

4 โครงการ Big Cleaning Day เพื่อดาํเนินการทาํความสะอาดในเขต
พื้นที่ตาํบลตะกัว่ป่า 
 

ในเขตตาํบลตะกัว่
ป่า 

50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ตาํบลตะกัว่ป่าช่วย 
กนัทาํความสะอาด 

สาํนกัปลดั 

95 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

แบบ ผ.01 



แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็และชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดังานวนัทอ้งถิ่นไทย 
 
 
 

เพื่อใหผู้บ้ริหาร/สมาชิก/
พนกังาน-ลูกจา้ง/พนกังาน
จา้งไดร้่วมกนัทาํกิจกรรม 

อบต. ตะกัว่ป่า 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ผูบ้ริหาร/สมาชิก/พนกังาน-
ลูกจา้ง/พนกังานจา้งได้
ร่วมกนัทาํกิจกรรมและมี
ความสามคัคีกนั 

สาํนกัปลดั 

6 โครงการใหค้วามรู้เกี่ยวกบัภยั
ธรรมชาติ 
 

เพื่อเตรียมการป้องกนัและ
ระงบัอคัคีภยัที่อาจจะ
เกิดขึ้นได ้ 

ในเขพื้นที่ 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

ป้องกนัและระงบัอคัคีภยั
ที่อาจจะเกิดขึ้นได ้ สาํนกัปลดั 

7 โครงการวนัอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือน 

 

เพื่อตระหนกัถึงความสาํคญั
ของอาสาสมคัรของอาสา 
สมคัรป้องกนัภยัฝ่ายผล
เรือน (อปพร.) 

อปพร. ในเขพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-11 

จาํนวน 106 คน 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 40,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายผล
เรือน (อปพร.)  มีความ
ภาคภูมิใจและทุ่มเทกาํลงักาย
และกาํลงัใจในการทาํงาน
เพื่อช่วยเหลือสงัคม 

สาํนกัปลดั 

8 โครงการจดักิจกรรมศูนยป์รองดอง
สมานฉนัท ์

เพื่อสร้างความปรองดอง 
สมานฉนัทแ์ละป้องกนั
ไม่ใหม้ีการปลุกระดม
มวลชน ที่จะนาํไปสู่ความ
แตกแยกของสังคม 

ประชาชนในเขต
ตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

สร้างความปรองดอง 
สมานฉนัทแ์ละป้องกนัไม่ให้
มีการปลุกระดมมวลชน ที่จะ
นาํไปสู่ความแตกแยกของ
สงัคม 

สาํนกัปลดั 

96 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) แบบ ผ.01 



องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็และชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการฝึกทบทวน อปพร. 
ตาํบลตะกัว่ป่า 
 

เพื่อใหส้มาชิก อปพร. มีความ 
รู้ความเขา้ใจ ทกัษะความสามารถ 
ในเรื่องการป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั  ประเภทต่าง ๆ  
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ   

อปพร.ตาํบลตะกัว่ป่า 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

สมาชิก  อปพร.  มี
ประสบการณ์ดา้น
การฝึกภาคสนามใน
งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สาํนกัปลดั 

10 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ตา้นภยัยาเสพติดแก่ประชาชน
และผูน้าํชุมชนตาํบลตะกัว่ป่า (25 
ตาสับปะรด) 

เพื่อสร้างความตระหนกัของทุก
ภาคส่วนในสังคมทั้งกลุ่มเยาว 
ชน ครอบครัวผูน้าํ กลุ่มต่างๆ 
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด 

ในเขตพื้นที่ 
อบต.ตะกัว่ป่า 

30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

กลุ่มเยาวชน 
ครอบครัวผูน้าํ กลุ่ม
ต่างๆ ในการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด 

สาํนกัปลดั 

11 โครงการตั้งจุดตรวจเฝ้าระวงัและ
ออกตรวจสารเสพติดหมู่บา้น
ชุมชน 

เพื่อเป็นหน่วยปฏิบตัิการเฝ้า
ระวงัในพื้นที่ตาํบลตะกัว่ป่า ใน
การตั้งด่านตรวจตราและเฝ้า
ระวงัในพื้นที่  

ในเขพื้นที่ 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จํานวน  11 
หมู่บา้น 

สามารถเฝ้าระวงัป้อง 

กนัปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ได ้

สาํนกัปลดั 

รวม 11  โครงการ - - 440,000 440,000 440,000 440,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดาํเนิน 
การตามโครงการต่างๆเช่นการร่วม
เป็นคณะกรรมการจดัซื้อจดัจา้ง/
โครงการอบรมคณะกรรมการ
ตรวจสอบการจา้ง 

การบริหารงานมีความโปร่งใส
เป็นไปตามระเบียบสามารถ
ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน 

ประชาคมหมู่บา้น หมู่
ที่ 1-11 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวน
โครงการที่
เบิกจ่าย 

การบริหารงานมี
ความโปร่งใสเป็นไป
ตามระเบียบสามารถ
ตรวจสอบไดทุ้ก
ขั้นตอน 

สาํนกัปลดั 

2 โครงการจดัเกบ็ภาษีนอกสถานที่ เพื่อบริการการเกบ็ภาษีนอก
สถานที่ 

ในเขตพื้นที่ตาํบล
ตะกัว่ป่า 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้สีย
ภาษี 

บริการการเกบ็ภาษี
นอกสถานที่ 

ส่วนการคลงั 

3 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

ในเขตพื้นที่ตาํบล
ตะกัว่ป่า 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนผูเ้สีย
ภาษี 

แผนที่ภาษีใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 

ส่วนการคลงั 

แบบ ผ.01 



4 ค่าเช่าพื้นที่เวบ็ไซด ์ เพื่อบริการประชาชนทัว่ไปใช้
บริการไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ประชาชนในเขต
ตาํบลตะกัว่ป่า 

80,000 80,000 80,000 80,000 อบต.ตะกัว่
ป่า 

ประชาชนทัว่ไปใช้
บริการไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

สาํนกัปลดั 

98 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องปริ้น เพื่อใหศู้นยฯ์มีเครื่องใช้
สาํนกังานที่ทนัสมยัสาํหรับครู
ผูดู้แลเดก็ 
 

จาํนวน  2  เครื่อง 8,000 8,000 8,000 8,000 2  เครื่อง ศูนยฯ์มีเครื่องใช้
สาํนกังานที่ทนัสมยั
สาํหรับครูผูดู้แลเดก็ 

สาํนกัปลดั 

6 จดัซื้อวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
อบต.ตะกัว่ป่า 

เพื่อเป็นค่านํ้ามนัเชื้อเพลิงรถ
ส่วนกลาง  อบต.ตะกัว่ป่า 

จาํนวนลิตร 150,000 150,000 150,000 150,000 จาํนวน 2 
คนั 

มีนํ้ามนัเชื้อเพลิงรถ
ส่วนกลาง  อบต.
ตะกัว่ป่า 

สาํนกัปลดั 

7 ค่าถ่ายเอกสาร เยบ็เล่มหรือเขา้ปก
หนงัสือหรือเอกสารต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เยบ็
เล่มหรือเขา้ปกหนงัสือหรือ
เอกสารต่างๆ 

จาํนวนเอกสาร 20,000 20,000 20,000 20,000 100 
เปอร์เซ็น 

เอกสาร เยบ็เล่มหรือ
เขา้ปกหนงัสือหรือ
เอกสารต่างๆ 

สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.01 



8 โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตหมู่บา้น 
 

เพื่อใหป้ระชาชนไดร้ับข่าวสาร
ที่ทนัสมยั 

หมู่ที่ 1-11 50,000 50,000 50,000 50,000 3 แห่ง ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารที่ทนัสมยั 

สาํนกัปลดั 

9 ค่าประกนัภยัรถยนตส์่วนกลางและ
รถยนตห์น่วยกูช้ีพ 
 

ค่าประกนัภยัรถยนตส์่วนกลาง
และรถยนตห์น่วยกูช้ีพ 
 

กธ 5841 
นข 4241 

40,000 40,000 
 

 

  2 คนั มีความคุม้ครองใน
ชีวิต 

สาํนกัปลดั 

รวม 8  โครงการ - - 398,000 398,000 398,000 398,000 - - - 
 

99 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  การพาณิชย ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บาํรุงและรักษากิจการประปา 
อบต.ตะกัว่ป่า 
 
 
 

เพื่อเป็นเงินสมทบบาํรุงและ
รักษากิจการประปา อบต.ตะกัว่
ป่า 
 

บา้นตะกัว่ป่า  หมู่ที่ 1 100,000 100,000 100,000 100,000 หมู่ที่ 1 ประปาบา้นตะกัว่ป่า
เงินสมทบบาํรุงและ
รักษากิจการประปา 
อบต.ตะกัว่ป่า 
 

สาํนกัปลดั 

2 ค่าไฟฟ้าสาํหรับเครื่องสูบนํ้า เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้าสาํหรับเครื่อง บา้นดอนตะแบง  35,500 35,500 35,500 35,500 1 แห่ง บา้นดอนตะแบงมี ส่วนโยธา 

แบบ ผ.01 



สาํนํ้า  หมู่ที่ 8 
 

เงินจ่ายค่าไฟฟ้า
สาํหรับเครื่องสาํนํ้า 

3 จดัซื้อวสัดุกิจการระบบงบงาน
ประปา 
 

เพื่อจดัซื้อวสัดุกิจการระบบงบ
งานประปา 

อบต.ตะกัว่ป่า 50,000 50,000 50,000 50,000 จาํนวนวสัดุ มีงบกองทุน
ระบบงานประปา 

ส่วนโยธา 

รวม 3  โครงการ - - 185,000 185,000 185,000 185,000 - - - 
 

 
 

100 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการการดาํเนินการป้องกนั
และลดอุบตัิเหตุบนถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่/สงกรานต ์ 

เพื่อรณรงคป์้องกนัอุบตัิเหตุทาง
ถนนและลดการสูญเสีย
ทางดา้นการเสียชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

พื้นที่หมู่ที่ 1-11 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

 
1 โครงการ 

ลดอุบตัิเหตุทางถนน
และลดการสูญเสีย
ทางดา้นการเสียชีวิต
และทรัพยส์ิน 

สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.01 



2 โครงการบริการแพทยฉ์ุกเฉิน 
 

เพื่อบริการประชาชนที่เจบ็ป่วย
ฉุกเฉินและประสบอุบตัิเหตุ
ไดร้ับบริหารการแพทยท์ี่มี
มาตรฐานอยา่งทนัท่วงที 
 

ประชาชนในเขต
ตาํบลตะกัว่ป่า 

 

320,000 
 

320,000 
 

320,000 320,000 1 โครงการ ประชาชนที่เจบ็ป่วย
ฉุกเฉินและประสบ
อุบตัิเหตุไดร้ับบริหาร
การแพทยท์ี่มีมาตรฐาน
อยา่งทนัท่วงที 

สาํนกัปลดั 

3 ค่าจดัซื้อวสัดุอุปกรณ์ประจาํศูนย ์ 
อปพร. ตะกัว่ป่า 

เพื่อใหศู้นยร์ถกูช้ีพมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ใชท้ี่มีประสิทธิภาพ 

 

อปพร. ตะกัว่ป่า 10,000 10,000 - - จาํนวนวสัดุ
ที่ซื้อ 

ศูนย ์อปพร. มี
เครื่องมือที่ทนัสมยั 

สาํนกัปลดั 

4 จดัทาํป้ายสัณญาณจราจร เพื่อป้องกนัการเกิดอุบตัิเหตุ ในเขพื้นที่ 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

 

20,000 
 

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

จํานวนป้าย
จราจร 

มีสัญญาณจราจรบอก
การจราจรลด
อุบตัิเหตุ 

สาํนกัปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 420,000 400,000 410,000 410,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  บริหารงานทัว่ไป /เคหะและชุมชน / การศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 (บาท) 2563 (บาท) 2564 (บาท) 

แบบ ผ.01 



1 โครงการจ่ายประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษใหแ้ก่
พนกังาน-ลูกจา้ง/ พนกังาน
จา้ง 
 

เพื่อใหพ้นกังาน-ลูกจา้ง/ 
พนกังานจา้งไดร้ับประโยชน์
ตอบแทนอื่น (โบนสั) 

พนกังาน-ลูกจา้ง/ 
พนกังานจา้งทุกคน 

 

วงเงินไม่เกิน 
40 % ของงบ 
ประมาณ
รายจ่าย 

(ตาม ม.35) 

วงเงินไม่เกิน 
40 % ของงบ 
ประมาณ

รายจ่าย (ตาม 
ม.35) 

วงเงินไม่เกิน 
40 % ของงบ 
ประมาณ

รายจ่าย (ตาม 
ม.35) 

วงเงินไม่เกิน 
40 % ของงบ 
ประมาณ

รายจ่าย (ตาม 
ม.35) 

 บุคลากรมีประสิทธิ 
ภาพในการฏิบตัิงาน
มากขึ้น 

สาํนกัปลดั 

รวม 1  โครงการ - - 40%  40%  40%  40%  - - - 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  การศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

แบบ ผ.01 



ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ค่าจดัซื้อธงชาติและธงตรา
สัญลกัษณ์ 

เพื่อใหพ้สกนิกรในตาํบลตะกัว่ป่า
ร่วมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภกัดี 

อบต.ตะกัว่ป่า 30,000 30,000 30,000 30,000 จาํนวนธง ประชาชนไดร้่วมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของระบาท
สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ 

สาํนกัปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 30,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  

แบบ ผ.01 



ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  งบกลาง 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 สมทบเขา้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่น 

จาํนวน 1% ของ
งบประมาณ
ประจาํปี 

164,300 164,300 164,300 164,300 สมทบกองทุน
บาํเหน็จ
บาํนาญ 

อบต. มีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานอื่นในการ
พฒันาทอ้งถิ่น 

สาํนกัปลดั 

2 สมทบกองทุนประกนัสังคมของ
พนกังานจา้งทัว่ไปและพนกังาน
จา้งตามภารกิจ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคมของพนกังานจา้ง
ทัว่ไปและพนกังานจา้งตาม
ภารกิจ อบต.ตะกัว่ป่า 

จาํนวนพนกังานใน 
อบต.ตะกัว่ป่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 สมทบกองทุน
ประกนั 
สงัคม 

อบต. มีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานอื่นในการ
พฒันาทอ้งถิ่น 

สาํนกัปลดั 

3 สมทบเขา้กองทุนระบบ
หลกัประกนัสุขภาพระดบัทอ้งถิ่น 
อบต.ตะกัว่ป่า 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
ระบบหลกัประกนัสุขภาพ
ระดบัทอ้งถิ่น อบต.ตะกัว่ป่า 
(30 % ของเงิน สปสช.) 

ปีละ 1 ครั้ง 150,330 150,330 150,330 150,330 สมทบกองทุน
ระบบ
หลกัประกนั
สุขภาพ 

อบต. มีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานอื่นในการ
พฒันาทอ้งถิ่น 

สาํนกัปลดั 

4 สมทบเขา้กองทุนสวสัดิการ
ชุมชนตาํบลตะกัว่ป่า 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชนตาํบลตะกัว่ป่า 

ปีละ  1  ครั้ง 174,800 174,800 174,800 174,800 สมทบกองทุน
สวสัดิการ
ชุมชน 

อบต. มีส่วนร่วมกบั
หน่วยงานอื่นในการ
พฒันาทอ้งถิ่น 
 

สาํนกัปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 589,430 589,430 589,430 589,430 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 



แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการจดัซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ชุดปฐมพยาบาลเวชภณัฑแ์ละยา
ประจาํรถกูช้ีพ 
 

เพื่อใหศู้นยร์ถกูช้ีพมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ใชท้ี่มีประสิทธิภาพ 

รถกูช้ีพ 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 จาํนวนยา ศูนย ์กูช้ีพมีเครื่องมือ
ใชท้ี่ทนัสมยั 

สาํนกัปลดั 

รวม 4  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มพฒันาสตรีตาํบล
ตะกัว่ป่า  

เพื่อปลูกจิตสาํนึกใหก้บั
ผูน้าํสตรีในการสร้างภาวะ
ผูน้าํ 

ผูน้าํสตรีตาํบล 
ตะกัว่ป่า 

จาํนวน 11 หมู่บา้น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จาํนวนสตรี
ตาํบลตะกัว่
ป่า 

กลุ่มสตรีตาํบลตะกัว่ป่ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สาํนกัปลดั 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บา้น
ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 
 

เพื่อใหค้ณะกรรมการมี
งบประมาณในการจดั
กิจกรรมต่างๆใหป้ระชาชน
ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

120,000 
 

 

120,000 
 

 

120,000 
 

120,000 
 

 

คณะกรรมก
ารหมู่บา้น 

คณะกรรการหมู่บา้นใน
เขตตาํบลตะกัว่ป่า 

สาํนกัปลดั 

3 อุดหนุนที่ทาํการปกครองอาํเภอ อุดหนุนที่ทาํการปกครอง ปีละ  1  ครั้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 อาํเภอ ประชาชนในเขตพื้น สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 



หนองสองหอ้ง ตามโครงการ
อาํเภอยิม้..เคลื่อนที่ 
 

อาํเภอหนองสองหอ้ง หนองสอง
หอ้ง 

ที่หมู่บา้นตาํบลไดร้ับการ
บริการจากหน่วยบริการ
อาํเภอยิม้ 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 อุดหนุนที่ทาํการปกครองอาํเภอ
หนองสองหอ้ง  โครงการสนบั 
สนุนการปฏิบตัิงานป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดของอาํเภอ
หนองสองหอ้ง  (ศ.ตสอ.) 

เพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบตัิงานป้องกนัและ
ปราบปรามนาเสพติดของ 
ศ.ตสอ. 

 

ปีละ  1  ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 อาํเภอ
หนองสอง
หอ้ง 

ส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจกรรมระดบัอาํเภอ 

สาํนกัปลดั 

5 โครงการอุดหนุนศูนยข์อ้มูล อุดหนุนทอ้งถิ่นอาํเภอ ปีละ 1 ครั้ง 32,000 32,000 32,000 32,000 เทศบาล อุดหนุน องคก์รปกครอง สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 



ข่าวสาร จดัซื้อจดัจา้งระดบั
อาํเภอ 
 

หนองสองหอ้ง 
 

 หนองสอง
หอ้ง 

ส่วนทอ้งถิ่นในเขต
อาํเภอหนองสองหอ้ง 

6 อุดหนุนที่ทาํการปกครอง
จงัหวดัขอนแก่น ตามโครงการ
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดจงัหวดัของแก่น (ศ.ต
สจ.ขก) 

อุดหนุนที่ทาํการปกครอง
จงัหวดัขอนแก่น  

ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 จงัหวดั
ขอนแก่น 

อุดหนุนที่ทาํการ
ปกครองจงัหวดั
ขอนแก่น  

สาํนกัปลดั 

107 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  รักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1  อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธร
หนองสองหอ้ง ตามโครงการ
ป้องกนัและรักษาความปลอก
ภยัในชีวิตและทรัพยส์ินของ

อุดหนุนสถานีตาํรวจภูธร
หนองสองหอ้ง 

ประชาชนในพื้นที่ 
อบต.ตะกัว่ป่า  

 

20,000 20,000 - - สถานี
ตาํรวจภูธร
หนองสอง
หอ้ง 

ลดปัญหาการเกิด
อาชญากรรมและสา
ธารณภยัต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นภายในเขตตาํบล

สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 



ประชาชนในหมู่บา้นและ
ชุมชน 

ตะกัว่ป่า 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สังคมสงเคราะห์ 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการสนบัสนุนศูนยเ์ฉลิมพระเกียรติ เพื่อใหผู้ป้่วยเอดส์ไดร้ับการ ปีละ 1 ครั้ง 15,000 15,000 15,000 15,000 อาํเภอ ผูป้่วยที่ติดเชื้อไดร้ับ สาํนกัปลดั 

แบบ ผ.02 



เพื่อช่วยเหลือผูป้่วยโรคเอดส์และผูต้ิดเชื้อ 
H.I.V. ประจาํปีงบประมาณ 2561 

ดูแลเอาใจใส่และไดร้ับการ
ช่วยเหลือ 

หนองสอง
หอ้ง 

การดูแลเอาใจใส่และ
ไดร้ับการช่วยเหลือ 

2 อุดหนุนที่ทาํการอาํเภอหนองสอง  ตาม
โครงการสนบัสนุนอุดหนุนงานรัฐพิธี
และวนัสาํคญัทางศาสนา 

เพื่อสนบัสนุนกิจกรรรม
ระดบัอาํเภอในงานพิธีต่างๆ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 อาํเภอ
หนองสอง
หอ้ง 

ประชาชนไดร้่วม
กิจกรรมระดบัอาํเภอ 
 

สาํนกัปลดั 

3 อุดหนุนที่ทาํการอาํเภอหนองสอง ตาม
โครงการสนบัสนุนการบริจาคโลหิต
ประจาํปีงบประมาณ 2561 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเสียสละทั้ง
ต่อคนอื่นและสังคม 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 อาํเภอ
หนองสอง
หอ้ง 

ทาํใหก้ิจกรรมบริจาค
โลหิตของเหล่ากาชาด 
ดาํเนินไปเรียบร้อย 

สาํนกัปลดั 

4 อุดหนุนที่ทาํการอาํเภอหนองสอง ตาม
โครงการอุดหนุนสนบัสนุนกาชาดอาํเภอ
หนองสองหอ้ง 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน
กาชาดของอาํเภอหนองสอง
หอ้งและจงัหวดัขอนแก่น 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 อาํเภอ
หนองสอง
หอ้ง 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อกิจกรรมสา
ธารณกศุล 

สาํนกัปลดั 

5 อุดหนุนกาชาดจงัหวดัขอนแก่น ตาม
โครงการและกิจกรรมเหล่ากาชาดจงัหวดั
ขอนแก่น 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงาน
กาชาดของจงัหวดัขอนแก่น 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 อาํเภอ
หนองสอง
หอ้ง 

องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อกิจกรรมสา
ธารณกศุล 

สาํนกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 

แบบ ผ.02 



แผนงาน  การศึกษา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.ตะกัว่
ป่า ตาม โครงการเดินทางไกลอยู่
ค่ายพกัแรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 

เพื่อใหน้กัเรียนในเขต อบต.
ตะกัว่ป่าไดร้่วมกิจกรรม 

โรงเรียนในเขต 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนใน
เขต อบต.
ตะกัว่ป่า 

เดก็นกัเรียนมีความ
สามคัคีกนั 

สาํนกัปลดั 

2 อุดหนุนโรงเรียนในเขต อบต.ตะกัว่
ป่า  ตามโครงการแข่งขนักีฬา
นกัเรียนระดบักลุ่มตา้นยาเสพติด 

เพื่อเป็นการเชื่อมความสามคัคี
และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ 

โรงเรียนในเขต 
ตาํบลตะกัว่ป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 โรงเรียนใน
เขต อบต.
ตะกัว่ป่า 

นกักีฬาไดร้ับประสบ 
การณ์จากการแข่งขนั 

สาํนกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 

110 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

แบบ ผ.02 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  เคหะลุชุมชน 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลดงเคง็ 

เพื่อจ่ายอุดหนุนองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลดงเคง็ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 อบต.ดงเคง็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สนบัสนุนงบประมาณเพื่อ
ดาํเนินโครงการกาํจดัขยะมูล
ฝอย 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111 
รายละเอียดโครงการพฒันา 



แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ อุดหนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคก์รประชาชน 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่  6 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ  
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(อบจ.)  ยทุธศาสตร์ที่ 8 ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  
5.ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
แผนงาน  สาธารณสุข 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มอาสาสาธารณสุข
หมู่บา้น ต.ตะกัว่ป่า  
 

อุดหนุนสาธารณสุขหมู่บา้น ต.
ตะกัว่ป่า 

ในเขตตาํบลตะกัว่ป่า 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสา
สาธารณสุข
หมู่บา้น 

เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ดา้นสาธารณสุข 

สาํนกัปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 ถนน คสล.บา้นนาสวนถึงบา้น
หนองตะครอง หมู่ที่ 10- หมู่ที่ 2 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนน
ใชก้ารคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

กวา้ง   5   เมตร   
ยาว  2,000   เมตร 

 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 ถนน คสล.ไปโนนจอมศรี  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนน
ใชก้ารคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

กวา้ง  5    เมตร 
ยาว  3000   เมตร 

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
 

3 ขยายสะพานขา้มลาํหว้ยอิสาน
เขียว   หมู่ที่ 8 
 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกรวดเร็วในการ
สัญจรไปมา 

6 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ปรับปรุงถนนลาดยางจากบา้น
หนองคูบวัถึงตะกัว่ป่า  หมู่ที่ 4 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนน
ใชก้ารคมนาคมไดอ้ยา่ง

กวา้ง  6  เมตร 
ยาว  1,000   เมตร 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 



สะดวก หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
5 ถนน คสล. รอบหมู่บา้น หมู่ที่ 8 เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนน

ใชก้ารคมนาคมไดอ้ยา่ง
สะดวก 

ขนาดกวา้ง  4 เมตร  
ยาว   2,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

4,00,0000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

113 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

6 ก่อสร้างสะพานขา้มลาํหว้ยตะกัว่   
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 
 

ขนาดกวา้ง 6   เมตร  
ยาว  20    เมตร 

1,200,00 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

7 ถนนลาดยางดอนตะแบงถึงหนอง
ตะครอง   หมู่ที่ 8 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง 6   เมตร  
ยาว  2,000    เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้น
หนองเปล่ง- บา้นหนองคูบวั 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขนาดกวา้ง  6    เมตร 
ยาว   2,500    เมตร 

8,25,000 8,250,000 8,250,000 8,250,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 



ภายในหมู่บา้น หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
9 โครงการก่อสร้างนนลาดยางจาก

ดอนตะแบงถึงหนองตะครอง  
หมู่ที่ 8 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง 6  เมตร 
  ยาว  4,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

12,000,00 12,000,000 12,000,000 12,000,000  ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
หนองตะครอง-นาสวน- ดอน
ตะแบง 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง 6 เมตร  
ยาว  5,000  เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 

16,000,00 16,000,000 16,000,000 16,000,000  ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

114 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  เคหะและชุม 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สระขามถึงโนนจอมศรี หมู่ที่ 6 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก
ระหวา่งหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง   6   เมตร 
ยาว    3,000   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร   

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยาง
โดยระบบแอตฟัลติก ตะกัว่ป่าถึง

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก

ขนาดกวา้ง   6    เมตร 
ยาว     1,800    เมตร 

7,260,000 7,260,000 7,260,000 7,260,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

แบบ ผ.03 



หนองคูบวั หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ภายในหมู่บา้น หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร 
13 ถนนคอนกรีตจากกลางบา้นถึงนา

นายธนากรบา้นหนองตะครอง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อใหป้ระชาชนไดม้ีถนนใช้
การคมนาคมไดอ้ยา่งสะดวก 

ขนาดกวา้ง  5  เมตร  
ยาว  2,000   เมตร 

หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

4,500,000 4,500,00 4,500,000 4,500,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนน ลาดยาง
โดยระบบแอตฟัลติก บา้นหนอง
เปล่ง  หมู่ที่ 3 

เพื่อใหร้าษฎรมีถนนใชใ้น
การสัญจรไปมาไดส้ะดวก
ภายในหมู่บา้น 

ขนาดกวา้ง  6 เมตร 
ยาว  886  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร 

2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 1 สาย ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

 
115 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 ขดุลอกหนองใหญ่สระขาม   
หมู่ที่  6 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 

หมู่ที่ 6 
พื้นที่  164  ไร่ 

9,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

ส่วนโยธา 

แบบ ผ.03 



  
2 โครงการก่อสร้างอ่างเกบ็นํ้า

ขนาดเลก็หนองเพก็  หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 

 

พื้นที่  100 ไร่ 43,000,000 43,000,000 43,000,000 43,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

ส่วนโยธา 
 

3 โครงการขดุลอกหนองสระยาง  
หมู่ที่  1 
 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 

 

หมู่ที่ 1  2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

ส่วนโยธา 

4 โครงการขดุลอกหนองฝาย   
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 

 

พื้นที่  17ไร่ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

 

5 โครงการขดุลอกหนองนานอ้ย  
หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

พื้นที่  17ไร่ 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

 

116 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
งบประมาณและที่ผา่นมา ตวัชี้วดั 

(KPI) 
ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 

หน่วยงานที่
รับผดิชอบหลกั 2561  2562  2563  2564  

แบบ ผ.03 



โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
6 โตรงการขดุลอกหนองดอน

ตะแบง     หมู่ที่ 8 
 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

พื้นที่  30ไร่ 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

ส่วนโยธา 

7 โครงการขดุลอกหนองโนน
ตาล  หมูที่9 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

พื้นที่30ไร่ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 
 

ส่วนโยธา 
 

8 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดใหกลาง  หมู่ที่  10 
 

เพื่อใชน้ํ้าอุปโภคใน
ครัวเรือน 

จาํนวน 1 แห่ง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1  แห่ง เพื่อใหม้ีนํ้าใชใ้น
ครัวเรือนเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

9 โครงการขดุลอกลาํหว้ยอิสาน
เขียว   

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

ระยะทาง 11 กม. 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 
 

 

10 โครงการขดุลอกลาํหว้ย
มะเฟือง  หมูที่5 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

ระยะทาง 2 กม. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

 

117 
รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

แบบ ผ.03 



แผนงาน  การเกษตร 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

11 โครงการขดุลอกลาํหว้ยโกรก เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

ระยะทาง 2 กม.  2,000,000 2,000,000 2,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 

ส่วนโยธา 

12 โครงการก่อสร้างฝายลาํหว้ยอิ
สานเขียว  4  แห่ง 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

จาํนวน  4  แห่ง  3,0000,000 3,000,000 3,000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 
 

ส่วนโยธา 
 

13 โครงการก่อสร้างฝายลาํหว้ย
มะเฟือง 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

จาํนวน  4  แห่ง  3,0000,000 3,000,000 3,000,000 1  แห่ง เพื่อใหม้ีนํ้าใชใ้น
ครัวเรือนเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

14 โครงการก่อสร้างฝายลาํหว้ย
โกรก 

เพื่อเป็นแหล่งกกัเกบ็นํ้าใช้
ในการเกษตร 
 

จาํนวน  4  แห่ง  3,0000,000 3,0000,000 3,0000,000 1  แห่ง มีแหล่งนํ้าใชเ้พื่อ
การเกษตรตลอดปี 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
สาํหรับ ประสานโครงการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

แบบ ผ.03 



ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดั : ยทุธศาสตร์ที่ 5  การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อบจ. : ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาเมืองและชุมชน 
2.ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงาน  พาณิชย ์

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างระบบประปา
บาดาลขนาดกลาง  หมู่ที่  10 
 

เพื่อใชน้ํ้าอุปโภคใน
ครัวเรือน 

จาํนวน 1 แห่ง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 1  แห่ง เพื่อใหม้ีนํ้าใชใ้น
ครัวเรือนเพียงพอ 

ส่วนโยธา 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาสี่ปี เพิ่มเติม ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564) 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 

 

ที่ แผนงาน 
หมวด ประเภท 

วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผา่นมา 
หน่วยงานที่

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑย์านพาหนะและขนส่ง เพื่อขนยา้ยขยะสิ่งปฏิกลู
ภายในตาํบล 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 
ตนั 6 ลอ้ 

 2,119,000   ส่วนโยธา 

2 บริหารงานคลงั ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพื่อปรับปรุงแผนกธรุการให้มี

บรรยากาศที่เหมาะสมแก่การ

ให้บริการ 

เครื่องปรับอากาศ 
18,000 บีทีย ู

 28,000   ส่วนการคลงั 

3 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีเกา้อี้นัง่ใน
การทาํงานสะดวก 

เกา้อี้สาํนกังาน จาํนวน 
4 ตวั 

 10,000   สป. 

4 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพื่อเกบ็เอกสารใหเ้รียบร้อย ตูเ้อกสารเหลก็ 2 หลงั  10,000   สป. 

5 บริหารงานทัว่ไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑส์าํนกังาน เพื่อใหพ้นกังานมีเกา้อี้นัง่ใน
การทาํงานสะดวก 

โตะ๊ทาํงาน 1 ตวั  5,500   สป. 

รวม 5  โครงการ - - - -  - - - - 

แบบ ผ.08 





  

ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น  จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

โดยจะตอ้งติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ . 2559  ข้อ  13  2.  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 
และในการประเมินแผนนั้นจะตอ้ง ดาํเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินนั้น  จะตอ้งมีการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  

โดยจะตอ้งติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ
จัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ . 2559  ข้อ  13  2.  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13 
และในการประเมินแผนนั้นจะตอ้ง ดาํเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์เพื่อสอดคลอ้งแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 5797 ลงวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 เร่ือง  
แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  
3. สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวดัผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวดัผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตาํบล ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า  ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน  ในการจดัทาํแผนพฒันานั้นจะตอ้งมีการติดตาม 
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และประเมินแผนพฒันา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ้ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559  ขอ้ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพฒันา
เป็นผูด้าํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ซ่ึงคณะกรรมการจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  เพื่อให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ย
ปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี ้

แบบท่ี  1  การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพฒันา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ท่ี  มท  0810.2/ว  0703  ลงวัน ท่ี  2  

กุมภาพนัธ์  2558 เร่ือง  แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทาํและประสานแผนสามปีขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ขอ้ 7 การวดัคุณภาพของแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตามนยัหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท 0810.2/ว 4830  ลงวนัท่ี  22  พฤศจิกายน  2556  ให้แลว้เสร็จภายใน 15 วนั  นับแต่วนัประกาศใช้
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (3) การวดัผลในเชิงคุณภาพ 

การจดัผลเชิงคุณภาพ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่าใชก้ารสาํรวจความพึงพอใจใน
การวดัผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี้การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทาํ
ใหท้ราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาํเนินงานในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพงึพอใจ  มีดังนี ้
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์าร 

บริหารส่วนตาํบลตะกัว่ป่า 
แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1  ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพฒันาพฒันาท่ีล่าชา้ เพราะการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองส่วนตอ้ง

ผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน สลบัสบัซอ้น 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายกบักระบวนการจดัทาํแผนท่ีมีความยุง่ยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งตรงจุดเพราะขอ้จาํกดัของระเบียบกฎหมายท่ีทาํได้

ยากและบางเร่ืองอาจทาํไม่ได ้  
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 1)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีควรพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบนัและการ

คาดการณ์ในอนาคตเก่ียวกบันโยบายและแนวทางการพฒันาประเทศ 
2)  การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีปีควรพิจารณางบประมาณและคาํนึงถึงสถานะการ

คลงัในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพฒันาถ่ินส่ีปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย

ใหส้ามารถดาํเนินการไดใ้นปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนตาํบลตะกั่วป่าควรพิจารณาตั้ งงบประมาณให้เพียงพอและ

เหมาะสมกบักบัภารกิจแต่ละดา้นท่ีจะตอ้งดาํเนินการ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอน
ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

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



 


