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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

 
 

1. ด้านกายภาพ 
    เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง เดิมคือสุขาภิบาลทุ่งยั้ง จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 27 
กันยายน 2526 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 177 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2526  
ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 กำหนดให้บรรดาสุขาภิบาลที่มีอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเป็นเทศบาลตำบลในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผล
บังคับใช้นั่นคือในวันที่ 25 พฤษภาคม  2542 ประกอบไปด้วยพ้ืนที่บางส่วนของตำบลทุ่งยั้งและตำบลไผ่ล้อม 
เป็นชุมชนหนาแน่น มีสถานที่ราชการหลายแห่ง เช่น สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุตรดิตถ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งอารยธรรมและวัฒนธรรมโบราณสถานที่กรมศิลปากร
จดทะเบียนไว้  เช่น วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง  พระแท่นศิลาอาสน์  และเวียงเจ้าเงาะ  เป็นต้น ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมเขตทหาร ป.พัน 20 ด้านใต้  ห่างจากศูนย์กลางทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์–ลับแล ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 1,225 
เมตร เลียบริมเขตทหาร ป.พัน 20 ด้านใต้ ไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวง
 จังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์- ลับแล ฟากตะวันตก  จากหลักเขตที่ 2 เลียบริม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์-ลับแล ฟากตะวันตก ไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 
3 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1041 ตอนพระแท่นศิลาอาสน์-ลับแล ฟากตะวันตก ตรงริมคลองป่า
เผือก ฝั่งเหนือ 

ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 3 เลียบริมคลองป่าเผือกฝั่งเหนือและคลองแม่พร่อง ฝั่งตะวันออกไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ถึงหลักเขตที่ 4  ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองแม่พร่องฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนไป
บ้านป่าถ่อนฟากใต้ ระยะ 200 เมตร 

ด้านใต้  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนาน ระยะ 200 เมตร กับศูนย์กลางถนนไปบ้านป่าถ่อนไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง -ไผ่ล้อม) ฟาก
ตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4046 (ทุ่งยั้ง – ไผ่ล้อม) 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่ง
ยั้ง-ไผ่ล้อม) ฟากตะวันตก ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนาน ระยะ 1,000 เมตร กับ
ศูนย์กลางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1046 (ทุ่งยั้ง – ไผ่ล้อม) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 7 
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลัย- อุตรดิตถ์ ฟากใต้ ตามแนวเส้น
ตั้งฉาก  ระยะ 1,000 เมตร จากหลักเขตที่ 7    เป็นเส้นขนาน   ระยะ 1,000 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลัย- อุตรดิตถ์   ไปทางทิศตะวันตก  ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์กลางถนนไปบ้านเนินซ่าน  ฟากตะวันตก ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 900 เมตร 
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ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่
ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 ตอนศรีสัชนาลัย – อุตรดิตถ์ ฟากเหนือ ตรง กม. 7.587 จากหลักเขตที่ 
9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1  
  

พื้นที่การปกครอง  
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) ตำบลทุ่งยั้งประกอบด้วย 
- หมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก 
- หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้งเหนือ 
- หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งยั้งใต้ 
- หมู่ที่ 4 บ้านตาล 
- หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น 

(2) ตำบลไผ่ล้อม  ประกอบด้วย 
- หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม 
- หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว 
- หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตาเพ็ชร 
- หมู่ที่6 บ้านป่าแดด 

 
แผนที่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
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2.ด้านการเมอืง/การปกครอง 
การเมืองและการบริหารของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

คณะผู้บริหาร 
  1. นายชวลิต  ประภัสสร  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
  2. นายสมหมาย  รอดเลิศ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
  3. นายชำนาญ  ธรรมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
  4. นางสมบัติ  อ่องอ้น        เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
  5. นายสมอง  มีจันทร์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยั้ง 
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สภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

  1. นายอนุพงษ์ มั่นถึง  ประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  2. นายมงคล  คิ้มสิงห์     รองประธานสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

3. นายรัก  เพ็งวัน  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  4. นายชาคริต จารุชาติ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  5. นายประยุทธ คงสุวรรณ     สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  6. ร้อยตรีสุวิทย์ ไพเชฐศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  7. นายชลอ มั่นเจ๊ก  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  8. นายบังเอิญ เพ็งเปลี่ยน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  9. นายชวน อยู่ลบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  10. นางวิเชียร เฟ่ืองมณี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  11. นายชวน เรือนคำ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  12. นายเดชาชัย  คำเพ็ง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
  13. จ.ส.อ.ประสิทธิ์  ปัญญาภู เลขานุการสภาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 

โดยมีอัตรากำลังข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลทุ่งยั้งจำนวน   119   คน แยกเป็น 
  - ข้าราชการเทศบาล    27 คน 
  - ลูกจ้างประจำ      3 คน 
  - พนักงานตามภารกิจ   13 คน  
  - พนักงานจ้างทั่วไป   27 คน 

 - พนักงานจ้างเหมา   48 คน 
 - พนักงานถ่ายโอนฯ     1 คน 

 

ข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
1. นายยุทธพงษ์  มั่นถึง   ปลัดเทศบาล 
2. นายทรงฤทธิ์  พรหมแก้วต่อ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางจันทร์เพ็ญ  วงศ์วิเศษ  ผู้อำนวยการกองคลัง 
4. นางสาวสุภจิรา  อ่อนวงษ์  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
5. นายภัทรวิทย์  สอนคำ   หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
6. นางณัฐฐะวรรณ  มาสุด   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
7. นางสาวสร้อยทิพย์  มายรรยงค์  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
8. จ่าสิบเอกประสิทธิ์  ปัญญาภู   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
9. นางสาวประกอบ   ทิพย์ตึก   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
10. นางสาวปรียเนตร   มาสุด   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
11. นางนงเยาว์  บุญมาละ  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
12. นายชาญชัย  อ้นทองทิม  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน 
13. นางสุพิชญะนันทน์  ไพจิตรกุญชร   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14. นายรณชัย  ถาคำ   เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน 
15.  นางสุทิวัน  อ่ิมเอิบ   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน 
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ข้าราชการเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ต่อ) 

16.  นางจำลอง  มั่นจันทร์  คร ู
17.  นางสมบัติ  มากอ่ิม   คร ู
18.  นางพิม   พมติ๊บ   คร ู
19.  นางวนิดา  ตันแก้ว   คร ู
20.  นางขวัญเรือน  คำสวน   คร ู
21.  นางบังอร  สังข์เงิน   คร ู
22.  นางสาวสุรีรัตน์  ไชยรินทร์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
23.  นางสุกัญญา  นาคบัว   นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
24.  นางสาวจันทนา  ทั่งรอด   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
25.  นางธัญญรัศม์   จันทร   เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน 
26.  นางสาวเฉลิมขวัญ  เพ็ชรเอี่ยม  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
27.  นายวีระยุทธ  จงศิร ิ   หัวหน้าฝ่ายโยธา 

 

ลูกจ้างประจำ 
1. นายกมณฑน  อุ่นใจ   
2. นายอมร   รังสรรค์ 
3. นายเพ็ชร   ตุ๊แสง 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. นางกัญญา  สีนัน   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. นายกิตติพล  เพ็ชรเอี่ยม  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์ 
3. นางอพินตรา  ปันนวน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร 
4. นายพิษณุ   จันมี   ผู้ช่วยช่างโยธา 
5. นายมนัส   รอดม่ัน   ผู้ช่วยช่างโยธา 
6. นายชัยณรงค์  แสงอรุณธวัช  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. นางสาวสุทธินี  รอดเลิศ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
8. นางสาวพิไลพร  จันทร์ศิริโพธิ์  ผู้ดูแลเด็ก 
9. นางสุปรียา  หาญกา   ผู้ดูแลเด็ก 
10. นางราตรี  จันทร์ศิริโพธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
11. นายเอนก  ยาอาจ   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ 
12. นายสุรพล  สอนอินทร์  ผู้ช่วยช่างโยธา 
13. นายอภิวัฒน์  หมวกทอง  พนักงานขับรถยนต์ 

 
พนักงานจ้างทัว่ไป 

1.  นายอดูล  บัตรมาก 
2.  นางทรัพย์  แซ่เจ๊ง 
3.  นางนำ   โตเติม 
4.  นางสาวสุธาทิพย์ มั่นจันทร์ 
5.  นายสานิตย์  โฉมเนตร 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ”กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561–2565) หน้า 20 
 

6.  นายสมหมาย  แสงเทียน 
7.  นายสุนทร  ปานเรือง 
8.  นายจรุญ  ขวัญมุข 
9.  นายโชคชัย  สอรอ 
10.  นายปักษา  ทองคำ 
11.  นายอรรฆย์  ไพจิตรกุญชร 
12.  นายบุญเที่ยง  ชัยเชื้อ 
13.  นายชัยยัณห์  ขำคง 
14.  นายโอภาส  พมติ๊บ 
15.  นายมีลาภ  วิชาธร 
16.  นายบัณฑิต  มั่นแย้ม 
17.  นายสุริยาวุธ  มั่นเจ๊ก 
18.  นายมานพ  กุลท้วม 
19.  นายใหม่  แสนดีน้อย 
20.  นายเอกชัย  เล่ายี 
21.  นางสาวอารดา  สีทองอ้น 
22.  นางสาวยุวดี    อินขำ 
23.  นายสัตยา  เทพวงษ์ 
24. นายวิฑูรย์  หอมหวาน 
25.  นางสาวอารี  ขวัญมุข 
26.  นายเอกชัย  เอ่ียมละออ 
27. นายวัลลพ  มีรอด 

 

พนักงานจ้างเหมา 
1.  นางสาวหยาดพิรุณ  สายลุน 
2.  นางสาวฐาปนันท์ สุขเสิน 
3.  นายเฉลิม  โตเติม 
4.  นายสังเวียน  มั่นจันทร์ 
5.  นางยุพิน  เรืองม่ัน 
6.  นางดาวรุ่ง  ขวัญมุข 
7.  นายสารัชช ์  ชิตสุข 
8.  นางสาวอาภัสนันท์   รอดเลิศ 
9.  นางสาวสุวภัทร  นาคบัว 
10. นางสาวณัฐปภัสร์   แช่มชู 
11. นายสมบัติ  โฉมเนตร 
12. นายอรรถพล  อู่รอด 
13. นายบุญเชิด  ชื่นชม 
14. นายอนุวัฒน์  อู่รอด 
15. นายกฤตวัฒน์       สนามแจง 
16. นายชำนาญ  ขวัญมุข 
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17. นายวิเวก  มาอินทร์ 
18. นายสายัณห์  เฟ่ืองมณี 
19. นายวีระเดช  ทับเกตุ 
20. นายวัลลภ  โตเติม 
21. นายย้อย  ขำคง 
22. นางสาวกานดา   ป้อมสุววรณ์ 
23. นายบุนนาค    ภู่โต 
24. นางสาวพัฒน์นรี มหาปัญญาวงศ์ 
25. นางสาววชิรพรรณ คล้ายชม 
26. นางสาวสาวรส  ภูมิชัย 
27. นายอภิเดช  ชื่นชม 
28. นางสาวกนกวรรณ คงนุ่น 
29. นางสาวสร้อยสุดา คงฟู 
30. นางสาวจารุวรรณ ตุ๊แสง 
31. นางสาวสุภาพร อ่ำเมือง 
32. นางสาวกมลลักษณ์ เตือนสติ 
33. นางเพชราภรณ์ คงขำ 
34. นายภากร  แหลมหลัก 
35. นายกฤษดา  แก้วสุวรรณ 
36. นายอภิสิทธิ์  แสงเทียน 
37. นายดลภพ  เลียงกลกิจ 
38. นายประกาย  สุวรรณพรม 
39. นายยงยุทธ  สุวรรณพรม 
40. นายบัญญัติ  แสงเทียน 
41. นายสิงห์  ก้อนเครือ 
42. นางสาวนราภรณ์ โพธิ์จันทร์ 
43. นายทนง  ชมเทศ 
44. นายนิรุทธิ์  สุริยัน 
45. นางสาวชมพูนุช เกิดก่อวงษ์ 
46. นางสาวอรพรรณ มั่นแย้ม 
47. นางสาวจินตนา บำรุง 
48. นางสาววรรณภา ห้องพ่วง 

 
บุคลากรถ่ายโอนฯ 

1. นายกัมพล  เกิดม่ัน 
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3.ประชากร 
จำนวนประชากรแยกตามตำบล 
 

ตำบล ชาย หญิง รวม 
ตำบลไผ่ล้อม 1,826 2,149 3,975 
ตำบลทุ่งยั้ง 2,798 3,126 5,924 

 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน (ตำบลไผ่ล้อม) 
ตำบล ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ล้อม 785 961 1,746 
หมู่ที่ 2 บ้านไผ่เขียว 584 644 1,228 
หมู่ที่ 3 บ้านเกาะตาเพ็ชร 341 414 755 
หมู่ที่6 บ้านท้ายเตย 116 130 246 

 
 
 
 

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน (ตำบลทุ่งยั้ง) 
 

ตำบล ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ 0 บ้านทุ่งยั้ง (บา้นกลาง) 5 3 8 
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเผือก 493 611 1,104 
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยั้งเหนือ 574 650 1,224 
หมู่ที่ 3 ทุ่งยั้งใต้  466 553 1,019 
หมู่ที่ 4 บ้านตาล 412 435 847 
หมู่ที่ 6 บ้านพระแท่น 848 874 1,722 

 

4.สภาพทางสังคม 
ผู้นำท้องท่ีภายในเขตตำบลทุ่งย้ัง-ตำบลไผ่ล้อม 

1. นายนิพนธ์ เลิศจันทร์ กำนันตำบลทุ่งยั้ง 
2. นายสุพัตร์ บุญทะวงศ์ กำนันตำบลไผ่ล้อม 
3. นายพิชิต โพทัพ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 
4. นายซ่อนกลิ่น พุ่มพร  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 
5. นางวรรณพรอนง  ม่วงหม้าย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 
6. นายสรรเพชญ มาไว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 
7. นายสุระรัตน์ ปานบำรุง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม 
8. นายนราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม 
9. นายน้อย มีรอด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลไผ่ล้อม 
10. นางสาวนัสนันท์ พุ่มพร  ประธานชุมชนบ้านทุ่งยั้งเหนือ 
11. นายรัก  เพ็งวัน  ประธานชุมชนบ้านทุ่งยั้งใต้ 
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12. ร้อยตรีสุวิทย์ ไพเชฐศักดิ์ ประธานชุมชนบ้านพระแท่น 
13. นางศรีคราม จีนบุญมี  ประธานชุมชนบ้านไผ่ล้อม 
14. นางนนทรี สุขสม  ประธานชุมชนบ้านไผ่เขียว 
15. นายอภิชาต ิ แสงเทียน ประธานชุมชนบ้านเกาะตาเพ็ชร 
16. นายไพโรจน์ จันรุ่ง  ประธานชุมชนบ้านป่าแดด 
 

การประกอบอาชีพ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม, รับจ้าง, ค้าขาย,และอ่ืนๆ  
 
5.ระบบบริการข้ันพ้ืนฐาน  
 
ลำดับที่ สถานศึกษา จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 

1 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 37 217  
2 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 22 210  
3 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 10 99  
4 โรงเรียนวัดสว่าง 6 29  
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 3 60  
6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะตาเพ็ชร 3 55  
7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่ล้อม 2 32  
8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์ 2 32  

 
การสาธารณสุข 

- มีสถานบริการสาธารณสุขและสถานบริการด้านการแพทย์  จำนวน  3  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลทุ่งยั้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลไผ่ล้อม 
ศูนย์บริการแพทย์แผนไทย  

อ่ืนๆ  
 - หอกระจายข่าว    จำนวน   10   แห่ง 
 - ศาลาประชาคม    จำนวน   9     แห่ง 
 - ศูนย์การเรียนรู้    จำนวน 6 แห่ง 
  1. กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงเห็ด 
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานด้วยไม้ไผ่ 
  3. กลุ่มเลี้ยงโค 
  4. กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
  5. กลุ่มทำนาปลอดสารพิษ 
  6. กลุ่มผลิตสารชีวพันธุ ์
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 - ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง 

- ทีท่ำการไปรษณีย์     จำนวน 1 แห่ง   
  - หน่วยบริการประชาชนตำบลทุ่งยั้ง   จำนวน 1 แห่ง 
  - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน 1 แห่ง 
  - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ค่ายพระศรีพนมมาศ  จำนวน 1 แห่ง 
  - สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์    จำนวน 1 แห่ง 
  - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์    จำนวน 1 แห่ง 
  
 
6.ระบบเศรษฐกิจ 

การคมนาคม  
เส้นทางคมนาคมของตำบลทุ่งยั้ง มีสายหลักที่เชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอข้างเคียง 

ดังนี้ 
1. ถนนสาย อต.ถ.11-001  สายฝายตาด ระยะทาง  1.114  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ

ติดต่อ 
ระหว่างหมู่บ้าน  

2. ถนนสาย อต.ถ. 11-002 สายวินัยเวศน์ ระยะทาง  0.751  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ
ติดต่อ 

ระหว่างหมู่บ้าน  
3. ถนนสาย อต.ถ. 11-003 สายประชาร่วมใจ ระยะทาง  1.264  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจร

และ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  

4. ถนนสาย อต.ถ. 11-004 สายเลียบคลองแม่พร่อง ระยะทาง  1.126  กิโลเมตร เป็นถนนใช้
สัญจร 

และติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  
5. ถนนสาย อต.ถ. 11-005 สายเวียงเจ้าเงาะ ระยะทาง  1.226  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 

ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
6. ถนนสาย อต.ถ. 11-006 สายทุ่งเวียงทอง ระยะทาง  0.613  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 

ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
7. ถนนสาย อต.ถ. 11-007 สายธารทิพย์ ระยะทาง  0.388  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ

ติดต่อ 
ระหว่างหมู่บ้าน 

8. ถนนสาย อต.ถ. 11-008 สายทุ่งตะกูทอง ระยะทาง  1.319  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

9. ถนนสาย อต.ถ. 11-009 ถนนสายเสด็จ ระยะทาง  1.253  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ
ติดต่อ 

ระหว่างหมู่บ้าน 
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10. ถนนสาย อต.ถ. 11-010 สายประชาภักดี ระยะทาง  3.421  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 

11. ถนนสาย อต.ถ. 11-011 สายทรงธรรม ระยะทาง  1.965  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

12. ถนนสาย อต.ถ. 11-012 สายทรงธรรม ระยะทาง  1.294  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

13. ถนนสาย อต.ถ. 11-013 สายไผ่ล้อมร่วมใจ ระยะทาง  1.293  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจร
และ 

ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
14. ถนนสาย อต.ถ. 11-014 สายไผ่ล้อม-วัดสว่างอารมณ์ ระยะทาง  2.115  กิโลเมตร เป็นถนนใช้

สัญจร 
และติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

15. ถนนสาย อต.ถ. 11-015 สายทรงธรรม ระยะทาง  1.989  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจรและ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

16. ถนนสาย อต.ถ. 11-016 สายเกาะตาเพชรพัฒนา ระยะทาง  0.944  กิโลเมตร เป็นถนนใช้
สัญจร 

และติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
17. ถนนสาย อต.ถ. 11-017 สายไผ่เขียวพัฒนา ระยะทาง  1.440  กิโลเมตร เป็นถนนใชส้ัญจร

และ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

18. ถนนสาย อต.ถ. 11-018 สายป่าแดดมิตรภาพ ระยะทาง  0.247  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจร
และ 

ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  
19. ถนนสาย อต.ถ. 11-018 สายป่าแดดมิตรภาพ ระยะทาง  0.247  กิโลเมตร เป็นถนนใช้สัญจร

และ 
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 
 

 กลุ่มธุรกิจชุมชน มีจำนวน 13  กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ผลิตข้าวเกรียบว่าวบ้านทุ่งยั้งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 
2. กลุ่มทอผ้าบ้านตาล หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 
3. กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานและแชมพูสมุนไพร หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 
4. กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 1,2,6 ตำบลไผ่ล้อม และหมู่ท่ี 4 ตำบลทุ่งยั้ง 
5. กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 2,3 ตำบลไผ่ล้อม และหมูที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 
6. กลุ่มส่งเสริมอาชีพร้านค้ารายย่อย หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 
7. กลุ่มตัดเย็นเสื้อผ้า หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม 
8. กลุ่มเพาะเลี้ยงกล้าสัก หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 
9. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 
10. กลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 
11. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 
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12. กลุ่มผลิตภัณฑ์ครัวเรือนสัมมาชีพ (บ้านเกาะตาเพชร) หมู่ 3 ต.ไผ่ล้อม 
13. กลุ่มผลิตสารชีวพันธุ์ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม 

 

แรงงาน 
-  แรงงานส่วนใหญ่ในพื้นท่ีเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นเกษตรกร  

 - ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ วันละ 300  บาท 
 

 รายได้ รายจ่ายชองครัวเรือน  
 รายได้ของเกษตรกรส่วนใหญ่ของตำบลทุ่งยั้ง   ได้มาจากการประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก เช่น 
ทำนา  
ทำไร่ การปลูกไม้ผล การเลี้ยงสัตว์ การประมง พืชผัก และการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตร 
 

แหล่งสินเชื่อทางการเกษตร  
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
- สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด 
- สถาบันเกษตรกร 
- อ่ืนๆ 

 

8. ศาสนา  ประเพณี วัฒนธรรม 
ประชาชนตำบลทุ่งยั้งนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดจำนวน  8   แห่ง และมัสยิด จำนวน 1 แห่ง 

   1. วัดฤาษีสำราญ   
   2. วัดพระบรมธาตุ   
   3. วัดฤาษีทรงธรรม  
   4. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง   
   5. วัดพระยืนพุทธบาทยุคล 
   6. วัดพระนอนพุทธไสยยาสน์ 
   7. วัดไผ่ล้อม 
   8. วัดสว่างอารมณ์ 
   9. มัสยิดดารุซซอลิฮีน 
  
 ประเพณีที่สำคัญ 

เดือน  
มกราคม       ประเพณี  ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก 

  กุมภาพันธ์  ประเพณี  ทำขวัญข้าว วันมาฆบูชา งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 
 เมษายน - พฤษภาคม  ประเพณี  สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  ทำบุญสลากภัตร

มิถุนายน – กรกฎาคม ประเพณี   กิจกรรมวันวิสาขบูชา  งานบรรพชา-อุปสมบท  
   แห่เทียนเข้าพรรษา  ถวายผ้าอาบน้ำฝน 

 กันยายน   ประเพณี   งานวันสารท (บุญเดือน 10) 
 ตุลาคม - พฤศจิกายน ประเพณี   ตักบาตรเทโวโรหนะ  ทอดกฐิน   ลอยกระทง
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ฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

   ภาษาพูด ภาษาท้องถิ่น,ภาษากลาง/นับถือพุทธศาสนา/เคารพผู้อาวุโส 
 ด้านการแต่งกาย (งานมงคล-งานบวช  แต่งกายผ้าไทย ผ้าพ้ืนบ้าน/งานศพ ชุดดำ-

ขาว) 
   ด้านความเป็นอยู่ ร่วมกิจกรรมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง มีหนองพระแล และคลองชลประทาน  ทั้งยังมีการรณรงค์ให้ประชาชนส่งเสริม
ประชาชนในการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ และปลูกต้นไม้เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักใช้พลังงานอย่างประหยัดและหาแหล่งพลังงานทดแทนด้วย 

 
 

**************************** 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
                      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 คติพจน์ประจำชาติ        “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 
 
 เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของสถาบัยหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญ เติบ โตของชาติความ เป็ นธรรมและความอยู่ ดี มี สุ ขของประชาชน  ความยั่ งยทนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 ความม่ันคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและ
อธิบไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
ประชาชนมีความั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ 
ความมั่นคงของอาหาร พลังงานและน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ความม่ังคั่ง  หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นและมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่น มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษญกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศ 
เพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคม
แห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก 
มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุนและการทำธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการ
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พัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสร้างดารพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคมและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ความยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
ในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงใน
เอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุสาหกรรมและภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับ
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวม
และกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย 
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รับรู้ ปรับใช้”  เทคโนโลยีใหม่ได้
อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการและกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย
ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล
ระหว่าง การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคมและองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐรวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

 1)  การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง โดย 

  (1)  การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 

  (2)  การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  (3)  การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมภิยบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  (4)  การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา

ความมั่นคงที่สำคัญ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกัน

ไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย 
  (1)  การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
  (2)  การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม ่
  (3)  การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (4)  การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก

และทางทะเล 
 3)  การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ

เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย 
  (1)  การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  (2)  การพัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุก
รูปแบบและทุกระดับ 

  (3)  การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่ งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

 4)  การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับ
ประเทศชาติภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน โดย 

  (1)  การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  (2)  การเสริมสร้างและธรงไว้ซ฿งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
  (3)  การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและ

ที่มิใช่ภาครัฐ 
 5)  การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกสำคัญต่าง ๆ ทำงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย 
  (1)  การพัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
  (2)  การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 
  (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 

 1)  “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี    
วิธีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศใน
ด้านอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม ่

 2)  “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่างๆ 
ทั้งดครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

 3)  “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ
ได้ในคาวเดียวกัน 

 ประกอบด้วย 
1.  การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและ 

มูลค่าและความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย 
(1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
(2) เกษตรปลอดภัย 
(3) เกษตรชีวภาพ 
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(4) เกษตรแปรรูป 
(5) เกษตรอัจฉริยะ 

 2.  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต   โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย 
  (1)  อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  (2)  อุตสาหกรรมและบริการแพทย์ครบวงจร 
  (3)  อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ 
  (4)  อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
  (5)  อุตสาหกรรม ความมั่นคงประเทศ 
 3.  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  โดยการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ
ของการท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ  และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง 
ประกอบด้วย 
  (1)  ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  (2)  ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  (3)  ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย 
  (4)  ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
  (5)  ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 4.  โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  ครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพใน
ด้านดครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย 
  (1)  เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
  (2)  สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
  (3)  เพิ่มพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
  (4)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
  (5)  รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
 5.  พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
มีทกัษาและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักาณ์ชัดเจน โดย 
  (1)  สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  (2)  สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  (3)  สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  (4)  สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  (5)  ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่สำคัญ คือ เพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง
กาย ใจ สติปัญยา มีพัฒนาการที่ดีรอบ้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองพีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มี
ทักษาที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษท้องถิ่น มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ประกอบด้วย 
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  1)  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย 
   (1)  การปลูกฝังค่านิยมลวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
   (2)  การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา 
   (3)  การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
   (4)  การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
   (5)  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
   (6)  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
   (7)  การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
  2)  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย 
   (1)  ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
   (2)  ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษท่ี 21 
   (3)  ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 
   (4)  ช่วงวัยสูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
  3)  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนุองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรยีนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
   (1)  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศควรรษท่ี 21 
   (2)  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
   (3)  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
   (4)  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   (5)  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบและการวางตำแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
   (6)  การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
   (7)  การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4)  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย 
   (1)  การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกา สภาพแวดล้อมรวม
ทั้งื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
   (2)  การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงานและระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ 
   (3)  การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติลและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
  5)  การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี ครอลคลุมท้ังด้านกาย ใจ สติปัญญาและสังคม โดย  
   (1)  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
   (2)  การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
   (3)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
   (4)  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
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   (5)  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  6)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดย 
   (1)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
   (2)  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   (3)  การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
   (4)  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  7)  การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
   (1)  การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
   (2)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
   (3)  การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
   (4)  การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบดตของอุตสากรรมกีฬา 
 

 4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญ คือ การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับปิด
ชอบไปสู่กลไกบริหาราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ  สังคมและสภาพแวดล้อมให้
เป็นประชากรที่มีคุรภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้นานที่สุด  โดยรัฐ
ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ประกอบด้วย 
  1)  การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย 
   (1)  ปรับโครงสร้างเศราฐกิจฐานราก 
   (2)  ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
   (3)  กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
   (4)  เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย  ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ และความริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน 
   (5)  สร้างปลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุ่ม 
   (6)  ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
   (7)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   (8)  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
  2)  การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคดนโลยี โดย 
   (1)  พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนดลยีในภูมิภาค 
   (2)  กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
   (3)  จัดระเบียบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   (4)  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
   (5)  สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล ควารู้ เทคโนดลยีและนวัตกรรม 
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   (6)  การพัฒนากำลังแรงงานในพ้ืนที่ 
  3)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย 
   (1)  สร้างสังคมเข้มแข็ง ที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกันและมีคุณธรรม  โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
   (2)  การรองรับสังคมสูงัยอย่างมีคุณภาพ 
   (3)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน 
   (4)  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
   (5)  สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
   (6)  สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  4)  การเพิ่มเขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย 
   (1)  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชพ 
   (2)  เสริมสร้างศักยภาพขอชุมชนในการพึ่งตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
   (3)  สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
   (4)  สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
       

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญ คือ นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัมนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  โดยเป็นการดำเนินการบนพ้ืนฐานการเติบดตร่วมกัน ไม่ว่า
จะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะ
นำไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ประกอบด้วย 
  1)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย 
   (1)  เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
   (2)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
   (3)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
   (4)  รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5)  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  2)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย 
   (1)  เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
   (2)  ปรับปรุง ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
   (3)  ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและ
มีนดยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
   (4)  พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  3)  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย 
   (1)  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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   (2)  มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ และผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (3)  มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
   (4)  พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
  4)  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย 
   (1)  จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
   (2)  พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
   (3)  จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
   (4)  สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสภาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม  อัตลักษณ์และวิธีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
   (5)  พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสม้คร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
   (6)  เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ 
  5)  พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย 
   (1)  พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
   (2)  เพ่ิมผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
   (3)  พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   (4)  เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
   (5)  พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ และชุมชน ในมิติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
  6)  ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ โดย 
   (1)  ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย 
   (2)  พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม 
   (3 )  จั ด โค รงสร้ า ง เชิ งส าบั น เพ่ื อจั ด ก ารป ระ เด็ น ร่ วม  ด้ าน ก ารบ ริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 
   (4)  พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนการทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สำคัญ คือ ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมฎ  
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการ
กำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับ
วัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษระ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัมนาโดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ประกอบด้วย 
  1)  ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส โดย 
   (1)  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
   (2)  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
  2)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่ โดย 
   (1)  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
   (2)  ระบบการเงินการคังประเทศ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
   (3)  ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุดเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  3)  ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
รว่มในการพัฒนาประเทศ โดย 
   (1)  ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม 
   (2)  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   (3)  ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
  4)  ภาครัฐมีความทันสมัย โดย 
   (1)  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
   (2)  พัฒนาและปรับระบบวีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  5)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึกหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สูงมุ่งม่ันและเป็นมืออาชีพ โดย 
   (1)  ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุรธรรม 
   (2)  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม  จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  6)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย 
   (1)  ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (2)  บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
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   (3)  การปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ มีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้
   (4)  การบริหารจัดการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
  7)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น  โดย 
   (1)  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
   (2)  มีกฎหมายเท่าท่ีจำเป็น 
   (3)  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเที่ยม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ใช้กฎหมาย 
  8) กระยวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
   (1)  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
   (2)  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง 
   (3)  หน่วยงานในรกะบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครอง มีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน 
   (4)  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการยุติธรรม 
   (5)  พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
 หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี  ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไป  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมี
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ มีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้ม่ความเป็นคนที่
สมบูรณ์สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี  มีความสุข
และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มี
คุณภาพและมีเสถียรภาพกระจายความม่ังคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวิถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 
 2.  ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทยพัฒนาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3.  ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ฃาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขต
อำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างม่งคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่งคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่
ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและ
น้ำ ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจด้อยกว่า 
 4.  ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมายที่จะบรรจุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SFGs) ทั้งนี้เป้าหมายประเทศไทยในปี 
2579  ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันนั้น พิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนาลักษณะฐานการ
ผลิตและบริการสำคัญของประแทศ  ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่มเป้าหมายใน
สังคมไทย โดยกำหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่
ยั่งยทน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ำน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองที่มีวินัย 
ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดี มีสุขภาพร่างกายและ
จิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น
พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก  ประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจ
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ตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรม นำดิจิทัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคม
ประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก  เป็นฐาน
การผลิตและบริการที่สำคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ
และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ
ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอด  ฐานการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ ๆ เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การ
มีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5.  ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้าง
ขึ้น  โดยกำหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมและรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้
ต่ำสุดร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น  นอกจากนี้การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา
นวัตกรรมนับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปสำหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  โดยที่
เส้นทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น กำหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรม 
การลดความเหลื่อมล้ำและขยายฐานคนชั้นกลางการสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6.  ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”  จากการที่แผนพัฒนาฯ  เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความสำคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อน
จากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน และการกำหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง 
และได้กำหนดในระดับแผนงาน/โครงการสำคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา 
ในการกำหนดเป้าหมายได้คำนึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็น
กรอบกำกับเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกำกับให้สามารถดำเนินการให้เกิดขึ้น
อย่างมีผลสัมฤทธิ์ ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
 เป้าหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 3  คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถเรียนรู้ 

        ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที่ 4  คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 
 เป้าหมายที่ 5  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

        โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาสถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน 
        และภาคเอกชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  ลดปัญหาความเหลี่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง 

        กันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป้าหมายที่ 2  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 
 เป้าหมายที่ 3  เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง 

        และรับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเช้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 3.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
 เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจเติบโตตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2  การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
 เป้าหมายที่ 4  เพิ่มผลิตภาพการผลิตของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 5  รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 เป้าหมายที่ 6  เพิ่มการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

        ของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 7  ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน 
 เป้าหมายที ่8  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 
 

 3.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 
 เป้าหมายที่ 1  เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทาง 
          เศรษฐกิจของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 2  เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและพ้ืนที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน 

        เพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
 เป้าหมายที่ 3  พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
 เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

        ด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 
 เป้าหมายที่ 5  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น 
 เป้าหมายที่ 6  เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเงินเพ่ือให้เป็นกลไกสนับสนุนการพฒนาทางเศรษฐกิจ 

        และสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
 เป้าหมายที่ 2  สร้างความมั่นคงด้านน้ำ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ผิวดิน 
          ให้มีประสิทธิภาพ 
 เป้าหมายที่ 3  สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ 
          ระบบนิเวศ 
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 เป้าหมายที่ 4  เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
        เปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ 

 เป้าหมายที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสีย 
        ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคงและย่ังยืน 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 1  ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 2  สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันนได้ 
          อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 เป้าหมายที่ 3  ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาส 
          ในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 
 เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงในกลุ่มประเทศสมาชิก 
          อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกนภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
          ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 เป้าหมายที่ 5  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม ทั้งภัยคุกคามทางทหาร และภัย 
          คุกคามอ่ืน ๆ 
 เป้าหมายที่ 6  แผนงานด้านความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
          สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้ 
          บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เป้าหมายที่ 3  เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 เป้าหมายที่ 4  ลดจำนวนการดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 
 เป้าหมายที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง 
 เป้าหมายที่ 3  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
 เป้าหมายที่ 4  การพัฒนาด้านพลังงาน 
 เป้าหมายที่ 5  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 เป้าหมายที่ 6  การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
 เป้าหมายที่ 2  เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ 
          ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต 
          ของประชาชน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ท่ีเป็นธรรมมากข้ึน 
 เป้าหมายที่ 2  เพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
 เป้าหมายที่ 3  พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมายที่ 4  เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเกพื่อการพัฒนา 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 1  เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ 
          ได้เต็มศักยภาพ 
 เป้าหมายที่ 2  ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น 
 เป้าหมายที่ 3  ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียนและ 
          เอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียบเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ 
          ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเซียตะวันออกและเอเซียใต้ 
 เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญท้ังในทุกระดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ”กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561–2565) หน้า 44 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
(พิษณุโลก  เพชรบูรณ ์ ตาก  สุโขทัย  อุตรดติถ์) 

 
 วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 

 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับรายได้และกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
  2. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภาพ 
                         และการสร้างสรรค์ 
  3. สร้างความเบื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและสังคมกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  
  1. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด สินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน 
  2. พฒันาโครงการเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสี่แยกอินโดจีน 

    และอาเซียน 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมกีฬาและสุขภาพ 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์  
 1. ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพ ปลอดภัยได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิมที่ยั่งยืน 
 2. เชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาคและต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่ง 
       ที่ตั้งและความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 
 3. พัฒนาการค้าการลงทุนและความร่วมมือชายแดนไทย – พม่า/ไทย – ลาว 
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ กีฬาและ 

    สุขภาพ 
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ ์
 

 วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งคุณภาพชีวิต  ผลผลิตปลอดภัย  
                      การท่องเที่ยวพัฒนา  การค้าชายแดนเติบโต” 

 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวินัย มีศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
และมีการสืบสานต่อไป มีความม่ันคงและยั่งยืนในการดำรงชีวิต 

2. ส่งเสริม พัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า OTOP     
ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพปลอดภัยและมีระบบการตลาดที่ดี 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและ 
ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชน 

4. พัฒนา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำและพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ และการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ

ความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  

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

และมีการบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว 
4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ิมศักยภาพ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
เป้าประสงค์  

 1.  ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน 
 2.  เพ่ิมขึดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การแปรรูปสินค้า  

     ผลิตภันฑ์ OTOP 
 3.  เป็นเมือง 3 วัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยว 
 4.  ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

5.  ระบบบริหารการค้าชายแดน การลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมี 
     ศักยภาพสูงขึ้น 
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แผนพัฒนาจังหวัดอุตรดติถ์ พ.ศ. 2560 (ทบทวนใหม่) 
 

          
 
 
        
 
 
   
 
        
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต 
ผลผลติปลอดภัย 

การท่องเที่ยวพัฒนา 
การค้าชายแดนเติบโต 

พนัธกจิ 

1. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและยั่งยืน 
  

2. เพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
การแปรรปูสินค้า ผลติภณัฑ์ OTOP 
  

3. เป็นเมือง 3 วัฒนธรรม ท่ีมีอัตลักษณ์ 
และยกระดับคณุภาพการท่องเที่ยว 
  

1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชน
และครอบครัวเข้มแข็ง มีคณุภาพชีวิตที่ดี 
  

2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
ผลิตภณัฑ์ OTOP ให้มีคณุภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีการบรหิารจดัการ 
ด้านการตลาดทีม่ีประสิทธิภาพ 
  

3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเทีย่ว 
  

4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู  ทรัพยากรธรรมชาติ  
และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  

4. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ  
พลังงานมีความอุดมสมบรูณเ์พิ่มขึน้ 
  

5. ระบบบริหารการค้าชายแดน การ
ลงทุน การท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศมีศักยภาพสูงข้ึน  
 

5. เพิ่มศักยภาพ การค้า การลงทนุ  
การทอ่งเที่ยว และความสัมพันธ์กบั
ประเทศเพื่อนบ้าน 
  

1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ มี
ความรู้คู่คณุธรรม มีวินัย มี
ศิลปวัฒฯธรรมประเพณีที่ดีงาม 
และมีการสืบสานต่อไปมีความ
มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในการ
ดำรงชีวิต 
2. ส่งเสริม พัฒนา ผลผลิตด้าน 
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม  
การแปรรปูสินค้า OTOP ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ปลอดภัย 
และมรีะบบการตลาดที่ด ี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและความ
สมัครสมานสามคัคีของประชาชน 
4. พัฒนาอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำและพลังงาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาจดุผา่นแดนถาวร
ภูดู่และการคา้ การลงทุน การ
ท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ที่ดี   
ทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
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กลยุทธ ์

1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการระบบประปา
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาและเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างทั่วถึง 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
1.6 ส่งเสริมการมีงานทำและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ 

2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วย
ระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 
2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0 
 
3.1 ทำนุบำรุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้าบริการ การ
เพ่ิมรายได้ 
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านทั้งภายในและต่างประเทศ 
3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ และยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 
 
4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งอวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนให้เพียงพอ 
แก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม 
4.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน 
4.4 ส่งเสริม บำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4.5 ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและการบริการ 
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ 
ยุคดิจิตอล 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด และแผนงานภายใต้ประเด็นการพัฒนา : 
 1. เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ สร้างชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดย
มีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ  ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสถานะทางสังคม ได้รับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน มีความปลอดภัยในสังคมชุมชน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนงาน :  
  1.1 การพัฒนาคนทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพ่ิมรายได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.2 การเสริมสร้างบ้านเมืองให้มีความน่าอยู่ มั่นคงและปลอดภัย 
  กลยุทธ์ :  
  1.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมผังเมืองทุกระดับ ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบประปาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 เพ่ิมศักยภาพบุคลากรและระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้สะอาด โปร่งใส ตรวจสอบได้
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษาและเข้าถึง
แหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง 
  1.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชน สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ปลอดภัย 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง 
  1.5 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด 
  1.6 ส่งเสริมการมีงานทำและเพ่ิมรายได้ของประชาชนอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำ 
 
 2. พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน และมี
การบริหารจัดการด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ บริหารจัดการ
ผลผลิตทั้งภาคเกษตรอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการแปรรูปสร้างมูลค่าและความต้องการของผู้บริโภคในตลาด ส่งเสริมการทำ
เกษตรแบบผสมผสาน วนเกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการนำอัตลักษณ์ของชุมชน/ท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นสินค้าในระดับสากล 
  แผนงาน :  
  2.1 การพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัย ได้มาตรฐานและมีการตลาดที่ครบวงจร 
  2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP SMEsและอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมี
การตลาดที่ครบวงจร 
  กลยุทธ์ :  
  2.1 ส่งเสริม พัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ ด้วยระบบ Zoning ที่สอดคล้องกับการตลาด และการบริหารจัดการตลาดสินค้าทุกประเภท 
  2.2 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคการผลิตทุกด้าน ทุกองค์กรให้เข้มแข็ง 
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัย การสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่ Thailand 4.0  
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 3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ พัฒนาเตรียมความพร้อมเชิงพื้นที่ในการ
รองรับนักท่องเที่ยว เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยวของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับมิติของการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความสมดุลของการพัฒนาการท่องเที่ยว  โดยส่งเสริมการ
จัดการทรพัยากรท้องถิ่นของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) เข้าสู่ภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยว 
  แผนงาน :  
  3.1 การนำทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ 
  3.2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  กลยุทธ์ :  
  3.1 ทำนุบำรุง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยเพ่ือใช้ในการผลิต สินค้า 
บริการ การเพ่ิมรายได้ 
  3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้านทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
  3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้าน ทุกพ้ืนที่ โดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์
และยกระดับการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น 
 
 4. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ การรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ลุ่มน้ำน่านและลำน้ำสาขา เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่เกิดความตระหนักและร่วมมือกันในการดูแลรักษา
ป่าต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยการฟ้ืนฟูสภาพป่า การป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการบุกรุกเข้า
ไปทำลายป่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล 
ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ให้สามารถแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม น้ำเสีย การขาดแคลนน้ำภาคการผลิต   
น้ำอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศ สนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทุดแทน พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมท้ังในภาคครัวเรือนและภาคการผลิต และการบริหารจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 
  แผนงาน :  
  4.1 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  4.2 การพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน 
  4.3 การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่เป็นมิตร   
กับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ :  
  4.1 การสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับการอนุรักษ์ พัฒนา 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
  4.2 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดินของ
ประชาชนให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรม 
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  4.3 ส่งเสริม พัฒนาการบริหารจัดสภาพแวดล้อมของเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริม บำรุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนควบคุมและกำจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  4.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 5. เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมี
เป้าประสงค์ของประเด็นการพัฒนา คือ ผลักดันให้มีการพัฒนาด่านชายแดนภูดู่ให้มีศักยภาพ อำนวยความ
สะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้งด่านศุลกากร ศูนย์กระจายสินค้า รวมไปถึง
ระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  แผนงาน :  
  5.1 การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5.2 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  กลยุทธ์ :  
  5.1 พัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ในทุกด้านเพ่ือให้เป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
  5.2 พัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  5.3 พัฒนาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับต่างประเทศ 
  5.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่สินค้าและ
การบริการ 
  5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาการท่องเที่ยว สินค้าและบริการบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ 
สร้างสรรค์และยุคดิจิตอล 
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวดัอตุรดติถ์ (พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์  “อุตรดติถ์เมอืงแห่งคุณภาพชีวิตและเมืองน่าอยู่” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
2. ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ด้านการส่งเสิรมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
8. ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร 
9. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจและทุน เกษตรผสมผสาน กลุ่มอาชีพ 
     เกษตรกรรม กลุ่มอาชีพในชุมชนท้องถิ่น มีอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม ให้มี 
     ความเข้มแข็ง ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยการผลิตการรวบรวมการ 
     ผลิต การแปรรูป และการตลาด บริการ พืชผลทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ชีวภาพปลอดภัยจากสารพิษ 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาผุ้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิต ให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 

     และเท่าเทียม และมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน คนยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพและสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นที่ดีควบคู่ไป 

    กับการพฒันาทางสาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่ถึงและอุปกรณ์ 
    ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย พร้อมบุคลากรทางการแพทย์และแพทย์ประจำตำบล 

  กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ 
  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนเชิงคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 11 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร สร้างภูมิคุ้มกัน 

      การตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 12 พัฒนาข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ืออำนวยความสะดวกในการเชื่องโยง 

                ฐานข้อมูล 
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่ ๒ สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกในการลด ละ เลิก อบายมุขทุกประเภท และสนับสนุน 
               กิจกรรมเพื่อลด ละ เลิก อบายมุขในชุมชนหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุขในทุกพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ ๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกด้านและอบายมุขทุกประเภท 
กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการรวมพลังแผ่นดินทุกภาคส่วนเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตาม 
               นโยบายและเป้าหมายของรัฐบาล 
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนกิจกรรม To Be Number One  
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผังเมืองชุมชน และการจัดทำผังเมืองและการ 

    ใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีกลไกการทำงานเครือข่ายผังเมืองทุกระดับ การจัดทำผัง 
    เมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ Logistics ที่เอ้ือต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
     แก่สินค้าและการบริการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม เกษตรผสมผสาน  

    อาชีพเกษตรกรรม และอาชีพหลากหลาย ในชุมชนท้องถิ่น เน้นการฝึกทักษะด้าน 
    อาชีพ และสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในรูปแบบการทำงานแบบประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการนำระบบสหกรณ์มาใช้ในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้าง 

     ความเข้มแข็งในชุมชนหมู่บ้าน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและ 

               มาตรฐานและเพ่ิมช่องทางการตลาด 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการค้า และการลงทุน และการตลาด ระบบตลาดกลางชุมชนท้องถิ่น เพื่อ 

     รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และส่งเสริมเครือข่ายและให้มี 

     กลไกการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์โดยสื่อหลักและสื่อศิลปวัฒนธรรม และจัดกิจกรรม 

      ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ 

     สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน้ำและป่าไม้ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำน่านและลุ่ม 
     น้ำสาขา สร้างเครือข่ายการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
     สิ่งแวดล้อม โดยสร้างเสรมิกลไกการทำงาน ครอบคลุมทุกระดับ 

  กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ  

     ปลายน้ำให้มีกลไกการทำงานทุกระดับ อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียและมลพิษทางน้ำ ทาง 

     อากาศ และทางเสียง โดยบูรณาการร่วมกัน 
  กลยุทธ์ที่ 6 สร้างเครือข่าย กลไกการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     ให้มีกลไกคณะทำงานในทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนแม่บทพลังงานทดแทน และพัฒนาการผลิตและ 

     การใช้พลังงงานทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและพัฒนาจัดการองค์ความรู้ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน  
           ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน การศึกษาทุกระดับ 

     และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 3 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด และตระหนักถึงคุณค่าและ 

     ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นระหว่าง 
     ประเทศเพ่ือนบ้าน 

  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยะรรมของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับด้านภาษาสำหรับเด็ก เยาวชนและ 

     ประชาชน เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ ครบอคลุมทุกตำบล 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ 8 การส่งเสริมการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาพ และกระจายโอกาสให้ได้รับการ 

     เรียนรู้ทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

     ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม และ 
     การเมืองภาคประชาชนและภาคพลเมือง 

  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ เสริมสร้างและพัฒนากลไก 
     การมีส่วนร่วมทุกระดับ เครือข่ายประชาสังคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล/ระดับ 
     อำเภอ (ศป.. ศปต. ศปอ.) 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ 
     บ้านเมืองที่ดี 
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  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ประชาชนและผู้ประสบภัย 
  กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน โดยยึดหลัก 

     ธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์ที่ 6 บูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ภาครัฐ ภาคเอกชน  

     และหน่วยงานอื่น ๆ 
  กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสิรมและสนับสนุนการให้สื่อในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือประสานการพัฒนาสร้างความ 

    เข้าใจ และความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และรู้รักสามัคคี  
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายในการดูแลคุ้มครองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
  กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคพลเมือง ประชาสังคม สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนา 

     เครือข่ายองค์กรชุมชน  สภาองค์กรชุมชน/ตำบล และเครือข่ายประชาสังคม 
  กลยุทธ์ที่ 10 สนับสนุนป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เครือข่ายหมู่บ้านตำบล และ 

      อำเภอ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาให้มีสถานีวิทยุชุมชน เครือข่ายและกลไกการ 

    จัดการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีทีวีชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายและกลไกการัดการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยการสร้างเครือข่าย 

     กลไกการจัดการเชื่อมโยงกระแสหลัก  
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อศิลปวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นและเชื่อมโยงสื่อกระแสหลัก 

     โดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อสังคมทุกพ้ืนที่โดยการสร้างกลไกการจัดการทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนสื่อให้มีทุกช่องทางหลากหลายสอดคล้องกับพ้ืนที่จัดให้มีกลไก 

        การจัดการทุกระดับ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์/ทันต่อโลก 

  กลยุทธ์ที่ 2 การป้องกันปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบ 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน บูรณาการร่วมกันหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการบริหารจัดการตาม 

    หลักธรรมาภิบาล 
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2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 2.1 วิสัยทัศน์ 
“เป็นเมืองน่าอยู่  ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

มีความสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน” 
 

         2.2  พันธกิจ 
  1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
  2.  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
  3.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการกระจายรายได้สู่ชุมชน 
  4.  พัฒนาด้านการสาธารณสุข การศึกษา การทำนุบำรุงศาสนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

     อันดีของท้องถิ่น 
  5.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  6.  การดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   7.  พัฒนาระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

         2.3  จุดมุ่งหมาย 
  1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ 
                          ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  2.  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน ให้กินดี อยู่ดี มีสุข ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีความ 

     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.  ให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  4.  ให้ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน เด็กและเยาวชน     
        ได้รับบริการทางการศึกษาที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์  

     ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
5.  ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพแข็งแรง 
6.  มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
7.  สร้างระบบการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 

 2.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการให้บริการประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ ให้มีอย่างเพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน พร้อมทั้งการสงเคราะห์ 
ผู้ประสบภัย สาธารณภัย  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 5  พัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถ 
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ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบคุณธรรม  ได้แก่ หลัก
ความรู้  ความสามารถ  หลักความเสมอภาคในโอกาส  
หลักประกันความมั่นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมือง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพ “คน” เพ่ือให้คนมีคุณภาพสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ในเขตเทศบาลและการ

ควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คนเน้นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2  เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล โดยเน้นการบริการที่

สะดวก ปลอดภัย สร้างจิตสำนึก ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการ  
ด้านสุขาภิบาลภายในชุมชนและคุ้มครองผู้บริโภคในด้านสินค้าและ
บริการ 

แนวทางการพัฒนาที่ 4  ให้การส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวทำ 
กิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิดความรักและความห่วงใย 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาอาชีพของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพของประชาชน 

โดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพ
หลักของประชาชนในท้องถิ่น 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพ มีอาชีพรองหรืออาชีพเสริมโดย 
ปรับปรุงและพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3  รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้ความรู้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่วม และ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการสร้าง
เครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว 
  และการกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือให้ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   ภายใต้ระบบการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับสังคม 
   ฐานความรู้ 

  แนวทางการพัฒนาที่ 2  พัฒนาส่งเสริมด้านการศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงาม 
ของท้องถิ่นรวมถึงการบูรณะซ่อมแซม โบราณสถาน โบราณวัตถุ  

แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รวมถึงการปรับปรุงและ
บูรณะซ่อมแซมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนา “หนองพระแล” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน
หย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน 

  แนวทางการพัฒนาที่ 4  ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ และปลูกฝังให้ประชาชน 
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รักการออกกำลังกาย โดยจัดให้มีกิจกรรมและสถานที่ออกกำลัง
กายท่ีเหมาะสม 

 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 1   พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีประสิทธิภาพไม่
เป็นมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 2   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล รวมถึงการจัดการให้มี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สนามกีฬา 

  แนวทางการพัฒนาที่ 3   สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมกันดูแลรักษา ทำ
ความสะอาดชุมชนและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนาที่ 4   การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 
 

 2.5 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
แผนงาน 

  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน  

7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  9) แผนงานงบกลาง 
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2.6  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พ.ศ.๒๕61-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  ๒๐  ปี 

 

 
ความมั่นคง 

 
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

 
การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพ
คน 

 

การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันใน

สังคม 

 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

 
การปรับสมดุลพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี ๑๒ 

 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

 
การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเลื่อม

ล้ำในสังคม 

 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกจิ
และแข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ

มั่นคงและยั่งยนื 

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย 

การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบโลจสิติกส ์

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

การพัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่เศรษฐกจิ 

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ”กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561–2565) หน้า 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
                                      

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 
อุตรดิตถ์ 

เสริมสร้างบ้านเมืองให้
น่าอยู่ ชุมชนและ
ครอบครัวเข้มแข็ง    
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พัฒนาเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ 
OTOP ให้มีคุณภาพ

ปลอดภัยได้มาตรฐานและมี
การบริหารจัดการด้าน

การตลาดที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

การท่องเท่ียว 

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และ

แหล่งน้ำและส่งเสริม
พัฒนาพลังงานที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ส่งเสริม
คุณภาพ

ชีวิต 

ป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดและ
อบายมุข 

โครงสร้
าง

พื้นฐาน 

ส่งเสิรมอาชีพ 
การลงทุน 

พาณิชยกรรม 
และการ
ท่องเท่ียว 

บริหารจดัการและ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

การ
พัฒนาการ
ให้บริการ
ประชาชน 

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ของ
ประชาชน 

การพัฒนาการ
ส่งเสริม

การศึกษา  
ศาสนา 

วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและ

การกีฬา 
 

การพัฒนา
อาชีพของ
ประชาชน 

การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและความร่วมมือ
กับสถานประกอบการ
กับชุมชนเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมและ
การเกษตรเชิง

สร้างสรรค์ 

เสริมความโดดเด่นของ
การท่องเท่ียวด้วยการ
ผสมผสานกนัระหว่าง 

Technology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

เพ่ิมศักยภาพการจัดการ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมการ
ฟ้ืนฟูคุณภาพระบบนิเวศ

ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก
และสร้างมูลค่าจากขยะ
ด้วยการใช้นวัตกรรม

แห่งชาติ 

 
 

พัฒนาผังเมืองและ
การจัดการ 
Logistics 

 
เพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการใน
กลุ่มจังหวัดภาค
กลาง ตอนบน 1 

เพ่ิมศักยภาพ การค้า 
การลงทุน การ
ท่องเท่ียว และ

ความสัมพันธก์ับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ศิลปวฒันธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

จดัระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา

ความสงบ
เรียบร้อย 

ประชา 
สัมพนัธ์
และการ
ส่ือสาร 

บริหาร
จดัการตาม

หลกัธรรมาภิ
บาล 

(Good Governance) 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. (มี 5 
ยุทธศาสตร์) 

 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
ด้านการให้บริการ

ประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๔ 
ด้านการส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม การ
ท่องเที่ยวและการกีฬา 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ 
ด้านเการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ 
การพัฒนาอาชีพ
ของประชาชน 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ปรับปรุงและพัฒนา 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอ 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
สร้างระบบการเมืองและ
การบริหารจัดการที่ด ี 
โดยการมีสว่นร่วมของ 

ทุกภาคส่วน 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
สร้างคุณภาพชีวติที่ดี

ให้แก่ประชาชน ให้กินด ี
อยู่ดี มีสขุ ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและปลอดภัย 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๕ 
ด้านการพัฒนา

สิ่งแวดล้อม 
 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
ประชาชนได้รบับริการ
ด้านสาธารณสขุอย่าง
ทั่วถึงและไดม้าตรฐาน 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ให้ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้นสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
เด็กและเยาวชน
ได้รับบริการทาง
การศึกษาที่ได้

มาตรฐาน พร้อมมี
คุณธรรม จริยธรรม 

และร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
มีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
โดยการมีสว่นร่วมของ

ชุมชน 
 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 
ใหเ้ด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออก
กำลังกายและมี
สุขภาพแข็งแรง 

 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 47 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ 

พัฒนาชุมชนและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของชุมชน 

พัฒนาด้านความม่ันคง
แความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 

พัฒนาการบริหารงาน
ภายในองค์กร 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 

 
 

แผนงาน 
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ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานด้าน

สุขาภิบาล 

ส่งเสริมพัฒนาเด็กและ
เยาวชนสนับสนุนให้
สถาบันครอบครัว     
ทำกิจกรรมร่วมกัน 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 

 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของ

ประชาชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ทางเลือกในอาชีพ 

รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้
ความรู้แก่ประชานใน
การมีส่วนร่วมและ 
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพของประชาชน 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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พัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาส่งเสริมด้านการ
ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาทีดีงาม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ 

ส่งเสริมการกีฬา และ
กิจกรรมนันทนาการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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พัฒนาการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาล 

สร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานทดแทน 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

จำนวน 
 

โครงการ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
 

แผนงาน 

 

โครงการ 
/กิจกรรม 
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3.การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม 
 เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีจุดแข็งคือมีวัดที่สำคัญอยู่หลายวัดที่เป็นที่รู้จักทั้งคนในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น    
วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง งานประเพณีท่ีเป็นที่รู้จักเช่น งานนมัสการ 
พระแท่นศิลาอาสน์  งานอัฐมีบูชา แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น สวนสาธารณะหนองพระแล  เวียงเจ้าเงาะ   
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นองค์กรที่มีศักยภาพหรือต้นทุนในด้านต่างๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบ 
กับ บทบาท อำนาจ ภาระหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้เทศบาล มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน แต่
อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลท่งยั้ง มีผู้บริหารท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีความเป็นอิสระในการ
กำหนดนโยบาย การบริหารการจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคลากร การเงินและการคลัง โดยคำนึงถึงความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเมื่อนำเครื่องมือ SWOT Analysis  มาวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเพ่ือ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต แล้วได้  
จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ดังนี้ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติของทุกหมู่บ้าน รวมทั้งศักยภาพการบริหารกิจการและการดำเนินงานของ
หน่วยงานอื่น ๆ ในตำบล  ตามหลัก SWOT Analysis  แล้ว  ทำให้ได้ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน  เพื่อนำมา
กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจะประกอบไปด้วย   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ดังนี้ 
 
               จุดแข็ง (Streangths : S) 

        1.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอลับแล 7 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด
อุตรดิตถ์ 7 กิโลเมตร ทำให้สะดวกในการติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว 

            2.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งเป็นแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            3.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีสภาพภูมิศาสตร์เหมาะแก่การทำการเกษตรและมีพ้ืนที่ทำการเกษตรคิดเป็น 

41 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
     4.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง เกิดการรวมกลุ่มสร้างรายได้หลากหลายอาชีพ  

ซึ่งมีท้ังหมด 12 กลุ่ม 
     5.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพหรือสถานที่ออกกำลังกายซึ่งเป็นศูนย์รวมในการ

ออกกำลังกายและทำกิจกรรมในระดับจังหวัดและหมู่บ้านครอบคลุมทั้งเขตเทศบาล จำนวน 14 แห่ง  
                 6.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีสถานศึกษาตั้งแต่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                 7.   เทศบาลตำบลทุ่งยั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกด้านทำให้สะดวกในการวางแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน 
                 8.    เทศบาลตำบลทุ่งยั้งมีสถานบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งแพทย์แผนไทยและแผน
ปัจจุบัน 
 
                จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งยั้งขาดความเข้มแข็งผู้นำยังมีความแตกแยกขาดความสามัคคี 
ยังไม่มีความเป็นหนึ่งเดียวทำให้ส่งผลต่อการจัดทำโครงการฯ เนื่องจากการประสานงานยังไม่มีประสิทธิภาพ 

2. รายได้เทศบาลดำเนินการจัดเก็บเองยังไม่เพียงพอในการนำมาบริหารงาน 
3. บุคลากรมีไม่เพียงพอทำให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้าประกอบกับขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทำให้งานมีโอกาสผิดพลาด 
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                โอกาส (Opportunities : O) 
                1.  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กำหนดให้เทศบาล
ตำบลสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ 
                 2.  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 3.  รฐับาลได้ดำเนินการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ 
                      3.1 นโยบายศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม แนวทางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์แหล่ง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์รวมถึงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปะการแสดงทั้งที่เป็นมรดกของชาติและการแสดงพื้นบ้านให้เป็นมรดกไทยมรดกโลกของคนรุ่นต่อไป 

   3.2 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคมแนวทางส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพและแนวทางการเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

   3.3 นโยบายเศรษฐกิจมหภาคแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถ 
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ดำเนินงานขององค์กรทางการเงิน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

   3.4 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชนแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาส
ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี 

4.  มีหน่วยงานที่ร่วมประสานงานอย่างบูรณาการในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่าง 
ต่อเนื่องและยั่งยืน เช่น ท้องถิ่นอำเภอลับแล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  
ศูนย์บริการทางสังคมหน่วยที่ 36 จังหวัดพิษณุโลก  

5.  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการที่เกินศักยภาพ
ของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

 
ปัญหาอุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats : T) 
1.  สภาวการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในระดับประเทศ  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2.  ปัจจุบันความทันสมัย และกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ เป็นปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นความต้องการของ

ประชาชนมีมากยิ่งขึ้น ทำให้องค์กร ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงที   
3.  การจัดสรรงบประมาณตามแผนกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ของรัฐไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ไม่สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนและอำนาจหน้าที่ขององค์กรที่เพ่ิมข้ึน 
4.  การกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติงานตามนโยบาย ยังไม่มีความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติ

เพ่ือดำเนินงานตามกฎระเบียบ  ซึ่งมักเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง และอาจส่งผลต่อหน้าที่การงานหรือทางวินัยได้        
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
บริบทภายใน 
ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐ -
๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐ -๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) 
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่
จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถ
ขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้
กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลัง
แรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการยกระดับฐานะ
ประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ (๓) จ้านวนประชากร
รวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศขยายตัวช้าลง (๔) 
การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระ
การใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนา
ประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ 
๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสำคัญๆ 
เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอในการที่จะท้าให้คนไทยได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและในเวทีโลก 
 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนกำลังแรงงานท้าให้ต้องน้าเข้า
แรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะฝีมือ
แรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระ
ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมู ลใน
แบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ท่ี ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 
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ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ใน
สังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ท้า
ให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร มีความ
แตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิง
ทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 
 
ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อัน
เป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือ
รองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ 
และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้ง
ขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของประชากรและแรงงานในพ้ืนที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบ
สาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จำเป็นต้ องมี
การจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 
 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรร
มาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหาร
จัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือองค์กรใด
ที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะ เพ่ื อให้
พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงาน
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและ
สร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอำนาจและจัดภารกิจ อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน
ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณ
ภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบ
การเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
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(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่ นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และ
คอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 
 
บริบทภายนอก 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศกำลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการ
ขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงาน
ไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
 
การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่ เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 
 
ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น 
 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะนำมาซึ่งโอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อ
การยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสใน
การใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้ฐาน
การผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
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โลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุ
ภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและ 
มาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้ให้มีความ
รุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้า
เป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจาก
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบายการเงินใน
ยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
หากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 
 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความ
เสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศ
ป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรง
มากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
การพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ ข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระ
ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรองแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ้านวน 
๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริม
ให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อ 
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ส่วนที่  3 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการให้บริการ ด้านการคมนาคม ขนส่งและสิ่งปลูกสร้าง แผนการเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง,กองวิชาการฯ 
 ประชาชน ด้านการพัฒนาระบบประปาและแหล่งน้ำ แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สำนักปลัด กองการศึกษา, 
  ด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้า-ไฟส่องสว่าง แผนงานการป้องกันภัยฯ  กองสาธารณสุข 
  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและ

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ด้านการช่วยเหลือ จัดสวัสดิการ  
คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ 
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและ
พัฒนาศักยภาพเพ่ือการบริการที่ดี 
ด้านการส่งเสริมการสร้างสำนึก
ประชาธิปไตยและการสีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป   

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

ด้านการส่งเสริมสาธารณสุขและงาน
บริการสาธารณสุข 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 

กองคลัง,กองช่าง 
กองการศึกษา, 

  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ด้านส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  กองวิชาการฯ 
 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาชีพของประชาชน ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบ
อาชีพและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
 

กองคลัง,กองช่าง 
กองการศึกษา, 
กองวิชาการฯ, 
กองสาธารณสุข 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการกีฬา 

ด้านการส่งสริมการศึกษาเรียนรู้และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานศาสนาวัฒนธรรม 

กองการศึกษาฯ 
 

สำนักปลัด,กองคลัง, 
กองช่าง,กองวิชาการฯ 

  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ
ศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
ด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 

และนันทนาการ  กองสาธารณสุข 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 

สำนักปลัด,กองคลัง, 
กองวิชาการฯ 
กองการศึกษาฯ 

รวม      
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2. บัญชีโครงการพัฒนา 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการให้บริการ 
   ประชาชน 
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
   1.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
   1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   1.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
   1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
   1.6 แผนงานงบกลาง 
    

 
 

46 
10 
7 
4 
2 
7 

 
 

22,025,000 
924,000 
480,000 
283,000 

50,000 
27,104,000 

 

 
 

20 
9 
7 
4 
2 
7 
 

  
 

19,327,000 
1,060,000 

480,000 
283,000 

50,000 
27,104,000 

 
 

40 
10 
8 
4 
2 
7 
 

 
 

47,419,435 
1,123,500 
2,480,000 

283,000 
50,000 

27,104,000 

 
 

29 
9 
7 
4 
2 
7 

 

 
 

16,047,700 
1,060,000 

480,000 
283,000 

50,000 
27,104,000 

 
 

29 
10 
7 
4 
2 
7 

 
 

23,271,000 
11,060,000 

480,000 
283,000 

50,000 
27,104,000 

 
 

164 
48 
36 
20 
10 
35 

 

 
 

128,090,135 
15,227,500 

4,400,000 
1,415,000 

250,000 
135,520,000 

 

รวม 76 50,866,000 49 48,304,000 71 78,459,935 58 45,024,700 59 62,248,000 313 284,902,635 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
   ประชาชน 
   2.1 แผนงานสาธารณสุข 
   2.2 แผนงานงบกลาง 
 

 
 

15 
1 

 
 

2,082,500 
250,000 

 
 

15 
1 

 
 

2,082,500 
250,000 

 
 

15 
1 

 
 

2,082,500 
250,000 

 
 

15 
1 
 

 
 

2,082,500 
250,000 

 
 

15 
1 

 
 

2,082,500 
250,000 

 
 

75 
5 

 
 

10,412,500 
1,250,000 

รวม 16 2,332,500 16 2,332,500 16 2,332,500 16 2,332,500 16 2,332,500 80 11,662,500 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพ 
    3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
14 

 
2,800,000 

 
14 

 
2,800,000 

 
16 

 
3,010,000 

 
14 

 
2,800,000 

 
14 

 
2,800,000 

 
72 

 
14,210,000 

รวม 14 2,800,000 14 2,800,000 16 3,010,000 14 2,800,000 14 2,800,000 72 14,210,000 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 4 ปี 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริม 
    การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  
    การท่องเที่ยวและการกีฬา 
    4.1 แผนงานการศึกษา  
    4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
          นันทนาการ 
    4.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
    4.5 แผนงานสาธารณสุข 
    4.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

40 
5 
 

13 
1 
1 
1 
 

 
 
 

6,018,300 
330,000 

 
2,640,000 
2,000,000 

60,000 
10,000 

 
 
 

41 
5 
 

13 
1 
1 
1 

 
 
 

6,218,300 
330,000 

 
2,640,000 
2,000,000 

60,000 
10,000 

 
 
 

42 
5 
 

14 
1 
1 
1 

 
 
 

6,313,300 
330,000 

 
3,115,000 
2,000,000 

60,000 
10,000 

 
 
 

41 
5 
 

13 
2 
1 
1 

 
 
 

6,218,300 
330,000 

 
2,640,000 
4,700,000 

60,000 
10,000 

 
 
 

41 
5 
 

13 
1 
1 
1 

 
 
 

6,218,300 
330,000 

 
2,640,000 
2,000,000 

60,000 
10,000 

 
 
 

205 
25 

 
66 
6 
5 
5 

 

 
 
 

30,986,500 
1,650,000 

 
13,675,000 
12,700,000 

300,000 
50,000 

รวม 61 11,058,300 62 11,258,300 64 11,828,300 63 13,958,300 62 11,258,300 312 59,361,500 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   5.1 แผนงานสาธารณสุข 
   5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
   5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    

 
4 
1 
3 

 

 
1,000,000 

50,000 
200,000 

 
4 
1 
3 
 

 
1,000,000 

50,000 
200,000 

 
4 
2 
3 
 

 
1,000,000 

100,000 
200,000 

 
4 
1 
3 
 

 
1,000,000 

50,000 
200,000 

 
4 
1 
3 

 
1,000,000 

50,000 
200,000 

 
20 
6 

15 
 

 
5,000,000 

300,000 
1,000,000 

รวม 8 1,250,000 8 1,250,000 9 1,300,000 8 1,250,000 8 1,250,000 41 6,300,000 
รวมท้ังสิ้น 175 68,306,800 149 65,944,800 176 96,930,735 159 65,365,500 159 79,888,800 818 376,436,635 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น               รายละเอียดโครงการพัฒนา                     แบบ .02 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
1 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอยข้างคลองแม่ 
หมู่ที่  2   ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 สาย 

 750,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล  ซอยหน้าบ้านนาย
ม่อม กอนวงษ์ถึงบ้านครู
น้อย พร้อมก่อสร้างราว
สะพาน หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 สาย 

120,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างระบบ 
ระบายน้ำตั้งแต่บ้านนาย
รัตน์ อ้นทองทิมถึงบ้าน
นางไหล  แก่งอินทร์ หมูที่ 
3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   
น้ำท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 
 

200,000 - - - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
4 โครงการก่อสร้างราวกัน

ตกสระน้ำสาธารณะ
บริเวณสี่แยกบ้านตาลถึง
บ้านนายสมหมาย เณร
แย้ม หมู่ที่  4 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย 

ก่อสร้างราวกันตก ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน  
1 แห่ง 

250,000 - 
 

- - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านภายใน
ชุมชน  หมู่ที่ 1 ต.ไผ่
ล้อม 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
มีมีน้ำใช้สำหรับ
การอุปโภค 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 1 
แห่ง 
 

400,000 - - - - อาคาร
ป้องกัน
จำนวน  
1 หลัง 

ชีวิตและทรัพย์สิน
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงท่อเมน
ระบบประปาชุมชน หมู่
ที่ 2 ต.ไผ่ล้อม   

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและใหมี้
มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงท่อเมนระบบ
ประปาหมู่บ้าน ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 1 
แห่ง 
 

 500,000 - - - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีน้ำเพียงพอ
สำหรับการอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.บ้านนาย
สง่า  คำพ่ึง หมู่ที่ 2    
ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคม 
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำดีขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ คสล.  
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนดกำหนด       
จำนวน 1 สาย 

250,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย การ
ระบายน้ำดีขึ้น  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
8 โครงการปรับระดับพื้น 

รางระบายน้ำภายใน
ชุมชน (รางระบายน้ำเก่า) 
สายหน้าวัดสว่างอารมณ์ 
หมู่ที่ 2 ต.ไผ่ล้อม   

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

ปรับระดับพื้นรางระบาย
น้ำตามแบบที่เทศบาล
กำหนดจำนวน 1 แห่ง 

350,000 - - - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำหน้าบ้านนาย
พยุง รอดเลิศถึงคลองแม่
พร่อง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหาน้ำ
ท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตามแบบที่เทศบาล
กำหนด จำนวน 1 สาย 
 

1,500,000 - 
 

- - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขตระบบ 
ไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส  4 
สาย สวนสาธารณะหนอง
พระแล  หมู่ที ่6 ตำบล 
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

-ปักเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด 
9 เมตร จำนวน 8 ต้น                                 
- พาดสายไฟฟ้า THWA 
ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร  3 เฟส 4 สาย 
ระยะทาง 340 เมตร                              
-งานอ่ืน ๆ ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด    

297,000 - - - - ขยายเขต
ระบบ

ไฟฟ้าแรง
ต่ำ จำนวน 

1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
11 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม ห้องประชุม
สภาเทศบาล   หลังเก่า 
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ปฏิบัติงานของ    
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ปรับปรุงห้องประชุมสภา  
หลังเก่า  ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด  

65,000 - - - - ห้อง
ประชุม
สภาฯ 

จำนวน 1 
ห้อง 

มีสถานที่สำหรับ
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
ประชาชนที่
เพียงพอและ 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ
และอาคารนันทนาการ ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ในการยื่น  
เรื่องขอรับสนับ 
สนุนงบประมาณ  
ค่าก่อสร้างจาก
หน่วยงานอื่น 

ออกแบบก่อสร้างอาคาร
ผู้สูงอายุและอาคาร
นันทนาการ                     
ตามรายละเอียดเทศบาล
กำหนด 

500,000 - - - - แบบแปลน
พร้อม

ประมาณการ
ค่าก่อสร้าง

อาคาร
ผู้สูงอายุ 

จำนวน 1 ชุด 

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
อาคารผู้สูงอายุ
และอาคาร
นันทนาการ 

กองช่าง 

13 โครงการจ้างออกแบบ
ก่อสร้างตลาดน้ำ 3 ภาค   
ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองพระแล  หมู่ที่ 6     
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ในการยื่น  
เรื่องขอรับสนับ 
สนุนงบประมาณ    
ค่าก่อสร้างจาก
หน่วยงานอื่น 

ออกแบบก่อสร้างตลาดน้ำ     
3 ภาค บริเวณ
สวนสาธารณะหนองพระแล 
ตามรายละเอียด เทศบาล
กำหนด 

500,000 - - - - แบบแปลน
พร้อม

ประมาณการ
ก่อสร้าง

ตลาดน้ำ 3 
ภาค จำนวน 

1 ชุด 

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณใน
การก่อสร้างตลาด
น้ำ   3 ภาค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
14 โครงการก่อสร้างประตู

รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
พร้อมติดตั้งโครงตาข่าย
เหล็กถัก 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ก่อสร้างประตูรั้ว ขนาด 
1.50 x 5.50 เมตร 
พร้อมติดตั้งโครง ตาข่าย
เหล็กถัก                 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 

100,000 - - - - ประตูรั้ว
พร้อมตา
ข่ายเหล็ก
ถัก จำนวน 

1 แห่ง 

เด็กนักเรียนและ
ทรัพย์สินราชการ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมขยายผิว
จราจรซอยบ้านนาย
เยื้อน  วงศ์ภักดี  หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
18 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร                         
-ขยายผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 
1 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
52 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 52 
ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

76,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
16 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยบ้านนาง    
เยาวลักษณ์  เปลี่ยนบำรุง   
หมู่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
80 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีต  ไม่น้อยกว่า 240 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด             

137,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง ซอยบ้าน พ.ต.วัน
ไทย มาดีกุล หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งยั้ง  

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนนลูกรัง กว้างเฉลี่ย 4 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.30 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
320 เมตร หรือพ้ืนที่ลง
ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,280 
ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด          

100,000 - - - - ประตูรั้ว
พร้อมตา
ข่ายเหล็ก
ถัก จำนวน 

1 แห่ง 

เด็กนักเรียนและ
ทรัพย์สินราชการ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางมูล  
บุญยัง หมู่ที่ 6 ตำบล  
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
51 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 204  
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด          

114,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
19 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. 
หลัง รพ.สต.ทุ่งยั้ง 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
217 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 651 
ตารางเมตร                  
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด              
     

353,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. ซอย
บ้านนายชัยยัณห์     
ขำคง หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำ 

รางระบายน้ำ คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า 54 
เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 
ตารางเมตรตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด  
 

210,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
และเป็นการ
ระบายน้ำ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
21 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ซอยบ้านนาง
จันทร์  จันทร์เส็งหมู่ที่ 
4 ต.ทุ่งยั้ง  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 54 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 135 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด                  

78,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถัง
กรองน้ำระบบประปา 
บ้านนายเสงี่ยม  มั่นถึง 
หมู่ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการอุปโภค 
บริโภค 

ถังกรองน้ำขนาด 5 x 5 
เมตร  พร้อมอุปกรณ์ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด 

300,000 - - - - ถังกรองน้ำ 
จำนวน 1 

ใบ 
 

ประชาชนมี
สถานที่เก็บน้ำ
สำหรับการการ
อุปโภค บริโภคท่ี
เพียงพอ 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. ซอย
หลัง รพ.สต.ไผ่ล้อมหมู่
ที่ 1 ตำบลไผ่ล้อม 

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำ 

รางระบายน้ำ คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.40 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
ยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 
271 เมตร            ตาม
แบบแปลนเทศบาล
กำหนด  

496,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
และเป็นการ
ระบายน้ำ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
24 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยบ้านนายทม  
เกิดอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบล 
ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีต ไม่น้อย
กว่า 400 ตารางเมตร                  
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด                  

225,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างระบบ
ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
บริเวณคุ้ม 11 โพธิ์เจ้า
เงาะ หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำและป้องกันตลิ่ง
พังทลาย 

ดาด คสล. กว้างเฉลี่ย 5 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 55 
เมตร หรือพ้ืนที่ เทดาด 
คสล. ไม่น้อยกว่า   275 
ตารางเมตร   ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 
 

320,000 - - - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง
และการระบาย
น้ำดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
26 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล. ซอยบ้านนาย
สุทิน   พรมสุวรรณ  
หมู่ที่ 1   ตำบลไผ่ล้อม  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำ
สะดวก 

-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
86 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 258 
ตารางเมตร                   
-รางระบายน้ำ คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ความยาวรวม
ไม่น้อยกว่า 86 เมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด                  

299,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
27 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล. ซอยบ้านนาย
ชาญ  นาคเหล็ก หมู่ที่ 
2 ตำบลไผ่ล้อม  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำ
สะดวก 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3 - 
4 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อย
กว่า 74 เมตร หรือพ้ืนที่
เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
237 ตารางเมตร                          
-รางระบายน้ำ คสล.  
กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ความยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 
100 เมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด    

315,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนายสุชิน  
สุขมั่น หมู่ที่ 2 ตำบล  
ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 
2.50 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 38 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 95 ตาราง
เมตร    ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด    

55,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
29 โครงการเสริมผิว

จราจรแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต บริเวณหมู่บ้าน
พงศ์จันทรา หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.50 
– 6.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,201 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

942,000 - - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล. ซอยบ้านนาย
ทองสุข  มานุ่ม หมู่ที่ 6 
ตำบลไผ่ล้อม  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำ
สะดวก 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า 30 เมตร หรือ
พ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 90 ตาราง
เมตร                          
-รางระบายน้ำ คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความ
ยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 
239 เมตร              
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด    

485,000 - - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและการ
ระบายน้ำดีขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
31 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ซอยบ้านนาง
ประทิน พานมั่งถึงบ้าน
นายวสันต์ ขวัญมุข 
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4  
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
277 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 
1,108 ตารางเมตร                         
-ถนนคสล. กว้างเฉลี่ย 3 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 
60 เมตร หรือพ้ืนที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180 
ตารางเมตร  ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด  

691,000 - - - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
32 โครงการเสริมผิว

จราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ภายในสวนสาธารณะ
หนองพระแล 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 
– 9.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 5,388 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,580,00
0 

- - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายบ้านตาล  
ถึงหลังวัดสว่างอารมณ์  
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 
- 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,927  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,629,00
0 

- - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 โครงการเสริมผิว
จราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตั้งแต่ 
บ้านนายบุญธรรม กรูด
ไคร้ถึงหลังวัดสว่าง
อารมณ์   หมู่ที่ 2 ตำบล
ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 
เมตร     หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
8,550 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,980,00
0 

- - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
35 โครงการเสริมผิว

จราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ตั้งแต่ 
หลังวัดไผ่ล้อม ถึงบ้าน
นายมงคล  คิ้มสิงห์  
หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
7,913 ตารางเมตร  ตาม
แบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,814,000 - - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุง 
ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอน กรีต ตั้งแต่หน้า
ซอย 
แสงเทียน หมู่ที่ 1 
ตำบล 
ไผ่ล้อม ถึงทางเข้าวัด
โพธิ์ทอง หมู่ 3 ตำบล
ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.50 
เมตร     หนาเฉลี่ย 0.04 
เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
6,180 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,670,000 - - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 

 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
37 โครงการเสริมผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ตั้งแตซุ่้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านเกาะตาเพ็ชร  
ถึงสะพานเฉลิมพระ
เกียรติ หมู่ 3  
ตำบลไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00- 
6.00 เมตร     หนาเฉลี่ย 
0.04 เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 4,953 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

1,199,000 - - - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมหลังคา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้หลังคา
อาคารศนูย์พัฒนา
เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในการ
เรียนการสอน  
การดูแลเด็ก และ
การรักษาความ
ปลอดภัย 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หลังเก่าได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพ่ือความ
ปลอดภัยต่อเด็กและ
บุคลากร 

100,000 - - - - จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใน
การเรียนการ
สอนการดูแลเด็ก  
และการรักษา
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้าขายขาดและ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 3 
เฟส 4 สาย 380 โวลท์ 
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือตัดหน่วยแยก 
มิเตอร์ประธานของ
อาคารสำนักงาน
เพ่ือควบคุมการใช้
ปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้า 

ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าขายขาด
และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 
3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ 
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

- 154,000 - - - ติดต้ัง
มิเตอร์
ไฟฟ้า 

จำนวน 1 
จุด  

 
 

ควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้า
และลดการใช้
พลังงาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
40 โครงการปรับปรุงราง

ระบายน้ำบริเวณหน้า
บ้านนายสละ คำผิว ถึง
บ้านนางจวง  ป้องปัด  
หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 
 

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

ปรับปรุงรางระบายน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  จำนวน 1 แห่ง 
 

- 400,000 - - - จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำดี
ขึ้นและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างอาคาร     
คัดแยกขยะและที่วาง
เตาเผาขยะสำเร็จรูป 

เพ่ือกำจัดขยะที่มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน   ทุก
วัน เนื่องจาก 
ไม่มีพ้ืนที่ ที่จะ
ดำเนินการฝังกลบ 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร 
ยาว 15.00 เมตร สูง 
6.00 เมตร    จำนวน 2 
หลัง                       
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

- 1,000,000 - - - อาคารคัด
แยกขยะ 
จำนวน     
2 หลัง 

สร้างผลกระทบ
ทางระบบ
นิเวศน์น้อยกว่า
วิธีฝังกลบ 

กองช่าง 

42 โครงการขยายเขตระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำกล้องวงจร
ปิด (CCTV) 
สวนสาธารณะหนอง
พระแล  หมู่ที ่6 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

-ปักเสาไฟฟ้า คอร. ขนาด    
9 เมตร จำนวน 2 ต้น                                 
- พาดสายไฟฟ้า THWA 
ขนาด 50 ตาราง
มิลลิเมตร  1 เฟส 2 สาย                    
-งานอ่ืน ๆ ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด    

- 496,000 - - - ขยายเขต
ระบบ

ไฟฟ้าแรง
ต่ำ จำนวน 

1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
43 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ

ภายในสวนสาธารณะ    
หนองพระแล  

เพ่ือให้มีห้องน้ำ
สะอาดและ
ปลอดภัยสำหรับ
บริการประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

ขนาดอาคารกว้าง 6.00 
เมตร   ยาว 11.00 เมตร 
ตามแบบแปลนทีเ่ทศบาล
กำหนด 

- 168,000 - - - จำนวน  
พ้ืนที่ ตร.ม.  

ที่ได้
ดำเนินการ 

มีห้องน้ำที่สะอาด
และปลอดภัย
สำหรับบริการ
ประชาชนและ 
นักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างประตู
รั้ว และติดตั้งที่ก้ัน
ทางเข้า-ออก 
สวนสาธารณะหนอง 
พระแล 

เพ่ือการคมนาคม
ทีเ่ป็นระเบียบ
เรียบร้อยและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- งานโครงสร้าง เสา คาน 
คสล. 
- งานประตูแสตนเลสเกรด 
304 พร้อมติดตั้ง รวมชุด
อุปกรณ์ครบชุด 
- งานติดตั้งทีก่ั้นสะพาน
ทางเข้า-ออก  ตามแบบ
แปลนที่เทศบาลกำหนด 

- 363,000 - - - จำนวน  
พ้ืนที่ ตร.
ม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมเป็น
ระเบียบ และมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุง 
สนามฟุตบอลเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง หมู่ 3 ตำบล
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและ
ส่งเสริมให้ออก
กำลังกายเพ่ือ
สุขภาพที่แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 79  เมตร ยาว 
114 เมตร พร้อมระบบ   
สปริงเกอร์และไฟฟ้าส่อง
สว่าง                      ตาม
แบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 

- 5,870,00
0 
 

- - - สนาม
ฟุตบอล 

จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
46 โครงการปรับปรุงอาคาร

ป้องกันความปลอดภัย     
(ป้อมยามหนองพระแล) 

เพ่ือความ
ปลอดภัย  ในชีวิต
และทรัพย์สินทาง
ราชการ 

ปรับปรุงอาคาร ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 6 
เมตร                        
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด 

- 200,000 - - - อาคาร
ป้องกัน
จำนวน  
1 หลัง 

ชีวิตและทรัพย์สิน
ราชการมีความ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

47 โครงการก่อสร้างโครง
หลังคาและรั้วเครื่องเล่น
เด็ก บริเวณ
สวนสาธารณะ 
หนองพระแล 

เพ่ือเป็นการรักษา
เครื่องเล่นเด็กให้
สามารถใช้งานได้
ยาวนาน 

ก่อสร้างโครงหลังคาพร้อม
รั้ว เครื่องเล่นเด็ก ตามแบบ 
ที่เทศบาลกำหนด จำนวน  
1 แห่ง 

- 500,000 - - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

เกิดความ
ปลอดภัยและยืด
อายุการใช้งาน
ของทรัพย์สิน 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ 
บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้บริการ
ประชาชนในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
ของเทศบาล 
 

ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 
2 ห้อง ตามแบบเทศบาล
กำหนด 

- 100,000 - - - จำนวน 
ห้อง ทีไ่ด้
ดำเนินการ 

มีห้องสุขาสำหรับ
ให้บริการแก่ผู้มา
ใช้ บริการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
49 โครงการระบบสูบน้ำ

พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือการเกษตร ตาม
นโยบายรัฐบาล
โครงการไทยนิยมยั่งยืน  
สำนักงานเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือเป็นการลด
ต้นทุนด้าน
การเกษตรในระดับ
ชุมชนและเป็นการ
บำรุงส่งเสริมการ
ทำอาชีพของ
เกษตรกร 

ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือการเกษตร     
ตามแบบท่ีเทศบาลกำหนด 

- 8,883,000 - - - จำนวน
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 
 

ช่วยลดต้นทุน  
การผลิตด้าน
การเกษตร 

กองช่าง 

50 โครงการจัดทำหลังคา 
ทรงโค้งทางเท้า
เชื่อมต่ออาคาร 

เพ่ือสร้างหลังคา
ทรงโค้งทางเท้า
สำหรับเด็กและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
สะดวกปลอดภัยต่อ
เด็กเวลาเดินเข้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ใช้ประโยชน์จาก
การจัดทำหลังคาทรงโค้งทาง
เท้าเชื่อมต่ออาคาร 

- 200,000 - - - จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ได้หลังคาทรงโค้ง
ทางเท้าสำหรับ
เด็กและ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
สะดวกปลอดภัย 
ต่อเด็กเวลาเดิน
เข้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างห้อง
สุขานอกอาคารศูนย์ฯ 

เพ่ือสร้างห้องสุขา
เพ่ิมเติมและเพียงพอ 
ต่อจำนวนเด็กและ
คร ู

ห้องสุขา มีห้องแยกชาย/หญิง 
ด้านหลังอาคารศูนย์ฯ 

- 100,000 - - - จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องสุขาท่ี
สะอาดและ
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
52 โครงการติดตั้งป้าย 

ประชาสัมพันธ์เทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ     
ของเทศบาล 

ป้ายขนาด 3.00เมตร x 8.00 
เมตร สูงไม่น้อยกว่า 7.50 เมตร 
ตามแบบเทศบาลกำหนด  
จำนวน 1 ป้าย 

- - 60,000 - - จำนวน 
ป้าย ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนได้
รับทราบ
ข่าวสารของทาง
เทศบาล 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางจัน
แรม        รัตนบำรุง 
หมู่ที่ 4  
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 114 
เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 456 ตารางเมตร  
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด    

- - 293,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. 
ซอยบ้านนางจิตร ตาขัด       
หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาว  ไม่น้อยกว่า 164 
เมตร หรือพ้ืนที่  เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 656    ตารางเมตร    
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด    

- - 370,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
55 โครงการเสริมผิวจราจร 

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายซอยคลองโปร่ง 
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร     หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - 269,000 - - จำนวน  
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมรางระบาย
น้ำ คสล. ซอยบ้านนาย
สมบัติ บัตรมาก 
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัยและ
การระบายน้ำ
สะดวก 

-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาว  ไม่น้อยกว่า 58 
เมตร หรือพ้ืนที่   เทคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 174    ตาราง
เมตร                   
 -รางระบายน้ำ คสล. กว้าง
เฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ความยาวรวมไม่
น้อยกว่า 42 เมตร ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด            

- - 166,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมเครื่องออก
กำลังกายกลางแจ้ง
บริเวณสวนสาธารณะ 
หนองพระแล 

เพ่ือยืดอายุการ  ใช้
งานของเครื่องออก
กำลังกาย   ไม่พุพัง
ง่าย 

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
ยาวไม่น้อยกว่า 80 เมตร หรือ
พ้ืนที่หลังคารวมกันไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด 

- - 2,500,000 - - หลังคาคลุม
เครื่องออก
กำลังกาย 
จำนวน 1 

แห่ง 

เครื่องออกกำลัง
กายมีอายุการ
ใช้งานยาวนาน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
58 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

ซอยบ้านนายวีระเดช  
ทับเกศ  หมู่ที่ 4 ตำบล  
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 22 
เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 88 ตารางเมตร                   
-ถนน คสล. กว้างเฉลี่ย 3.00 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
ความยาวไม่น้อยกว่า 61 
เมตร หรือพ้ืนที่เทคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า 183 ตารางเมตร  
หรือพ้ืนที่เทคอนกรีตรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 271 ตารางเมตร                      
ตามแบบแปลนเทศบาล
กำหนด    

- - 158,000 - - จำนวน กม.  
ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

59 โครงการจ้างออกแบบ
ขยายถนน คสล. สายบ้าน
ตาล หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง
ถึงบ้านเนินซ่าน หมู่ที่ 9 
ตำบลทุ่งยั้ง  

เพ่ือใช้ในการยื่น
เรื่องขอรับสนับ 
สนุนงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างจาก
หน่วยงานอื่น 

ออกแบบก่อสร้างขยายถนน 
คสล.    สายบ้านตาล หมู่ 4 
ตำบลทุ่งยั้งถึง   บ้านเนินซ่าน 
หมู่ 9 ตำบลทุ่งยั้ง      ตาม
รายละเอียดเทศบาลกำหนด 

- - 100,000 - - แบบแปลนพร้อม
ประมาณการค่า
ก่อสร้างขยาย
ถนน คสล.  

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
ขยายถนน คสล. 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
60 โครงการปลูกต้นไม้  

ต้นหางนกยูง 
สวนสาธารณะ 
หนองพระแล 

เพ่ือปรับปรุง    
ภูมิทัศน์
สวนสาธารณะ
หนองพระแลให้  
ดูร่วมรื่น 
สวยงาม 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   
2 นิ้ว      สูง 3.00 เมตร 
จำนวน 200 ต้น                              
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด 

- - 156,000 - - ต้นหาง
นกยูง 

ขนาด Ø 2 
นิ้ว สูง 3 

เมตร 
จำนวน 

200 ต้น 

มีภูมิทัศน์สวยงาม 
อากาศร่มรื่น 

กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเอกนประสงค์ 
รพ.สต.ทุ่งยั้ง 
 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 
 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ 
ประชุม/จัด
กิจกรรมของ
ชุมชน 

ก่อสร้างลาคอนกรีต
เอนกประสงค์  ตามแบบ
ที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน  
1 แห่ง 

- - 200,000 - - จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 

 

เป็นสถานที่ใช้ในการ
ประชุม/ประกอบ
กิจกรรมของชุมชน 

กองช่าง 

62 โครงการขุดลอกลำเหมือง
พร้อมดาด คสล. บริเวณ 
หน้าหนองพระแลถึงคลอง
หล่มนาง หมู่ที่ 6 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ขุดลอกคลองพร้อมดาด 
คสล. 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - 500,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำสะดวก
ขึ้น และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างเสริม
ไหล่ถนน ข้างโรงเรียน      
ศิลปศาสตร์วิทยา หมู่ที่ 6     
ต.ทุ่งยั้ง   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างเสริมไหล่ถนน 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 สาย 

- - 500,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
64 โครงการก่อสร้างรางระบาย

น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลัง
บ้านช่างอ้วนพร้อมวางท่อ
ระบายน้ำถึงปั๊มปตท. หมู่ที่ 
6 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด  
 

- - 400,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำสะดวก
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วม 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. บริเวณวัดสว่าง
อารมณ์   หมู่ 2 ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือใช้สำหรับจัด
กิจกรรมพิธีการ
ทางศาสนา 

ลาน คสล. หนา 0.10 
เมตร พื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า  857 ตาราง
เมตร  ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด 

- - 302,000 
 

- - ลาน คสล. 
พ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 

857 
ตาราง
เมตร 

มีพ้ืนที่สำหรับจัด 
กิจกรรมพิธีการทาง
ศาสนา 

กองช่าง 

66 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมก่อสร้างระบบประปา 
หอถังสูงพร้อมอุปกรณ์
ระบบ 
สูบน้ำ จ่ายน้ำ  ซอยหล่ม
นาง3หมู่ที่ 6  ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และให้มีมีน้ำใช้
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ก่อสร้างระบบประปา     
หอถังสูง  ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด        
จำนวน  1 แห่ง 

- - 500,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึนและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
67 โครงการขุดลอกคลองตะกู  

จากหลังบ้าน สท.ประยุทธ    
ถึงบ้าน พ.ท.สำเริง  โพธิ
สัตย์ 
หมู่ที่ 2  ต.ทุ่งยั้ง 
 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกดีขึ้น 
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

ขุดลอกคลองตะกู ตาม
แบบ 
ที่เทศบาลกำหนด จำนวน  
1 สาย 

- - 178,000 - - จำนวน 
กม.  ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

68 โครงการปรับปรุงผิวทาง
จราจรแอสฟัลท์ติก สาย
บ้าน 
ไผ่ล้อม – ไปบ้านไผ่เขียว 
 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวทางจราจร 
แอสฟัลท์ติก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน  
1 สาย 

- - 5,000,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
ปรับปรุง 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายแรม  มีเชย หมู่ที่ 
4      ต.ทุ่งยั้ง   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

- - 100,000  - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณ 
ที่นานางชวน ถึงท่ีนานาง
สมบูรณ์  จันมี หมู่ที่ 2 
ต.ไผ่ล้อม   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

- - 250,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
71 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่
บ้านนายอุ่น คงนุ่นถึงบ้าน
นางสาววี  มูลเสริม 
หมู่ที่ 1  ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน    
1 สาย 

- - 350,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 
บ้านนายพยอม  มั่นแย้ม   
หมู่ที่ 1 ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - 250,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางพรรณี  ห้องพ่วง 
หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งยั้ง   

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

- - 130,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ตั้งแต่ปากซอย
มะขามเฒ่า 
ถึงบริเวณบ้านนายตี๋ 
หมู่ที่ 2  ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล. ตามแบบที่เทศบาล
กำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 80,000 - - จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
75 โครงการปรับปรุงราง

ระบายน้ำ ตั้งแต่บ้านนาย
เรือง รอดจันทร์ถึงบ้านนาย
ทรัพย์  อยู่ยิ่ง   
หมู่ที่ 2  ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ปรับปรุงขุดลอกราง
ระบายน้ำตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 แห่ง 

- - 300,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารอเนกประสงค์ 
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สร้างลานออกกำลังกาย
พร้อมระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง  หมู่ที่ 4  ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่ประชุม/
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เอนกประสงค์พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์  ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

-  - 500,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

เป็นสถานที่ใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน/ตำบล 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ตั้งแต่บ้านนางอุไร 
แก้วกุลศรีถึงบ้านนางตลับ 
หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - 300,000 - - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอกลำเหมือง
ตั้งแต่หน้าฝายตาดและใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ขุดลอกลำเหมือง ตาม
แบบ 
ที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน  
1 สาย 

- - 500,000 - - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

79 โครงการก่อสร้างตลาดน้ำ  
3 ภาค สวนสาธารณะ 
หนองพระแล เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
เพ่ิมศักยภาพ
เศรษฐกิจชุมชน 

- ก่อสร้างอาคารรองรับร้านค้า
ชุมชนวัฒนธรรมสินค้าอาหารไทย
ท้องถิ่น 
- ก่อสร้างทางเดิน และระเบียง
พักผ่อนริมน้ำ 
- ก่อสร้างติดต้ังระบบ
สาธารณูปโภค 
-ก่อสร้างงานอื่น ๆ  
ตามแบบเทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - 10,000,000 - - จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

มีประชาชนมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น 
ส่งเสริมให้
เศรษฐกิจชุมชนดี
ขึ้น 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างลู่วิ่งออก  
กำลังกายพ้ืนยางสังเคราะห์ 
สวนสาธารณะหนองพระแล 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และส่งเสริมให้
ออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพที่
แข็งแรง 

ขนาดกว้าง 2.30 เมตร 
ความยาวรวม 1,856 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
4,268  ตารางเมตร                                 
ตามแบบแปลนที่เทศบาล
กำหนด    

- - 18,796,000 - - ลู่ว่ิงออกกำลัง
กายพื้นยาง
สังเคราะห์ฯ 
พื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 4,268 
ตารางเมตร 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
81 โครงการก่อสร้าง

ปรับปรุง  ถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตผสม
ยางพารา ภายใน
สวนสาธารณะหนอง
พระแล หมู่ที่  6 ต.ทุ่ง
ยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

- งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกผสม
ยางพารา 
- งานขุดรื้อคันทางเดิมบดอัด
แน่น พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 4,270 
เมตร 
- งานรองพื้นทางหินคลุก พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 427 ตารางเมตร 
- งาน PRIME COAT พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 4,270 ตารางเมตร 
- งาน ASPHALA CONCRETE 
ผสมยาง PARA AC พื้นที่ไม่น้อย
กว่า 4,270  ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - 1,776,000 - - จำนวน 
ตร.ม. ที่ได้
ดำเนินการ 

 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 โครงการจ้างออกแบบ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เวียง 
เจ้าเงาะ สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัด
อุตรดิตถ์ หมู่ 6    
ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ในการยื่นเรื่อง
ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณค่า
ก่อสร้างจาก
หน่วยงานอื่น 

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุง    
ภูมิทัศน์เวียงเจา้เงาะ ดังนี้            
- พื้นที่การออกแบบ 127 
ไร่                               
- อาคารพิพิธภัณฑ์
โบราณสถานเวียงเจ้าเงาะ-
เมืองทุ่งยั้ง                       
- งานประติมากรรม              
- งานพ้ืนท่ีออกกำลังกาย
และ นันทนาการ                         
- งานแปลงพืชไม้ดอกและ
พืชสมุนไพร                            
- งานอ่ืน ๆ 

- - 500,000 - 
 

 

- แบบแปลน
พร้อม
ประมาณ
การ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง    
ภูมิทัศน์
เวียงเจ้า
เงาะ 
จำนวน 1 
ชุด 

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
ปรับปรุง   ภูมิ
ทัศน์เวียงเจ้าเงาะ 

กองช่าง 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 95 
 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
83 โครงการจ้างออกแบบ

ก่อสร้างระบบประปา
ขนาดใหญ ่ 
จุดตั้งระบบที่หมู่ที ่4  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ในการยื่นเรื่อง
ขอรับสนับ 
สนุนงบประมาณ 
ค่าก่อสร้างจาก
หน่วยงานอื่น 

ออกแบบก่อสร้างระบบ
ประปาขนาดใหญ่           
หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง  
ตามรายละเอียดเทศบาล
กำหนด 

- - 280,000 - - แบบแปลน
พร้อม

ประมาณ
การค่า
ก่อสร้าง
ระบบ

ประปาฯ 

ได้รับสนับสนุน
งบประมาณใน
การก่อสร้าง
ระบบประปา
ขนาดใหญ่ 

กองช่าง 

84 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสะอาดสำหรับ
การอุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ 

ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ณ บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบล  
ทุ่งยั้ง จำวน 1 แห่ง 
 

- - - 5,000,000 - จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ  

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้าง
หลังคากันฝนหน้าเมรุ
วัดพระบรมธาตุ  หมู่ที่ 
3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างหลังคากันฝน 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 หลัง 

- - - 1,500,000 - จำนวน 
หลัง ที่ได้
ดำเนินการ 

เป็นสถานที่ใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน/ตำบล 

กองช่าง 

86 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำต้ังแต่บ้านนาง
บาง  ใยนาคถึงบ้านนาง
ชิด หงส์โตสวัสดิ์หมู่ที1่
ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างรางระบายน้ำตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 300,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
87 โครงการปรับปรุงขุด

ลอก 
รางระบายน้ำ บริเวณ
สามแยกหน้าวัดพระ
บรมธาตุถึงคลอง
เหมือง  หมู่ที่ 3  ต.ทุ่ง
ยั้ง 

เพ่ือให้การระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ปรับปรุงขุดลอกราง
ระบายน้ำตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

- - - 100,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วม 

กองช่าง 

88 โครงการเทดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้างลำเหมือง หน้าบ้าน
นายต่าย   
คล้ายชม หมู่ที่ 3  ต.
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การระบายน้ำ
สะดวกและ 
ดีขึ้น 

ก่อสร้างเทดาด
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ตามแบบที่ 
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 สาย 

- - - 300,000 - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

 

การระบายน้ำดี
ขึ้นและแก้ไข
ปัญหา  น้ำท่วม 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังตั้งแต่บ้านนาง
จำปา  เทศคลังถึงบ้าน
อาจารย์สมนึก  แก้วกุล
ศรี หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน  
1 สาย 

- - - 300,000 - จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

90 โครงการจัดทำรั้วกั้น 
สนามเด็กเล่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อมีบริเวณเคร่ืองเล่น
สนามเหมาะสมตาม
สัดส่วน และเพื่อความ
ปลอดภัยของเด็กเมื่อ

จัดทำรั้วสนามเด็กเล่น
ที่เป็นสัดส่วนป้องกัน
สัตว์ต่างๆ เด็กได้เครื่อง

- - - 100,000 - จำนวน
กิจกรรมที่

ได้

บริเวณสนามเด็กเล่น
มีรั้วสำหรับวางเคร่ือง
เล่นสนามที่เปน็

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
เล่นของเล่นสนาม เล่นสนามท่ีปลอดภัย ดำเนินการ สัดส่วนมีความ

เหมาะสม และ
ปลอดภัยสำหรับเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

91 โครงการก่อสร้าง
อาคารคัดแยกขยะและ
ที่วางเตาเผาขยะ
สำเร็จรูป 

เพ่ือกำจัดขยะที่มี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน    
ทุกวัน เนื่องจาก 
ไม่มีพ้ืนที่ ที่จะ
ดำเนินการฝังกลบ 

ขนาดกว้าง 15.00 เมตร  
ยาว 15.00 เมตร สูง 6.00 
เมตร   จำนวน 1 หลัง  ตาม
แบบแปลนเทศบาลกำหนด 

- - - 500,000 - อาคารคัด
แยกขยะ 
จำนวน     
2 หลัง 

สร้างผลกระทบ
ทางระบบนิเวศน์
น้อยกว่าวิธีฝัง
กลบ 

กองช่าง 

92 โครงการก่อสร้างรั้ว 
คสล. โดยรอบพร้อม
ซุ้มประตูทางเข้าออก
สวนสาธารณะหนอง
พระแล  

เพ่ือความปลอดภัย
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อม
ซุ้มประตูสวนสาธารณะ
หนองพระแล  ตามแบบ
ที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 2,000,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 

เกิดความ
ปลอดภัยกับ
ทรัพย์สินและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

93 โครงการก่อสร้างโรง
จอดรถบริเวณ
สวนสาธารณะ    
หนองพระแล  

เพ่ือความปลอดภัย
และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการจอด
รถ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ ตาม
แบบ 
ที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน  
1 แห่ง 

- - - 500,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 

เกิดความ
ปลอดภัยกับ
ทรัพย์สินและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
94 โครงการก่อสร้าง

หลังคาคลุมลานกีฬา 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของเทศบาล 

ก่อสร้างหลังคา ขนาด
กว้าง 18.50 เมตร ยาว 
32 เมตร  
ตามแบบเทศบาลกำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 2,000,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

มีสถานที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

95 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหลังคาเมรุ
และปรับปรุงศาลาหน้า
เมรุ  วัดฤาษีสำราญ 
หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้ประกอบ 
พิธีฌาปนกิจและ 
พิธีการต่าง ๆ 

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
เมรุและปรับปรุงศาลา
หน้าเมรุ ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด 
จำนวน 2 หลัง 
 

-  - - - 2,500,000 จำนวน 
หลังที่

ได้รับการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่
ประกอบพิธี
ฌาปนกิจและใช้ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการบริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

96 โครงการปรับปรุงฝาย   
หลังดอน (ต้นยางใหญ่)    
หมู่ที่ 1  ตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้
ในการทำ
การเกษตร 

ปรับปรุงฝาย จำนวน 1 
แห่ง  ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง  

- - - - 500,000 จำนวน 
แห่งที่

ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำใช้
ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

97 โครงการปรับปรุงฝาย
น้ำล้น บริเวณบ้านนาย
สว่าง   
บุญมาละ หมู่ที่ 2 ต.
ทุ่งยั้ง 
 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   น้ำ
ท่วมและกักเก็บน้ำ
ไว้ใช้ใน 
ฤดูแล้ง 

ปรับปรุงฝายน้ำล้น ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 
 

- - - - 600,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 
และมีน้ำใช้ในการ
ทำการเกษตร 

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
98 โครงการปรับปรุงท่อ

ระบายน้ำ คสล. บริเวณ
บ้านนายโอภาส  แก้ว
กุลศร ีหมู่ที่ 4  ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   น้ำ
ท่วม 

ปรับปรุงท่อระบายน้ำ 
คสล. ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 แห่ง 

- - 
 

- - 150,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

99 โครงการชุดเจาะบ่อน้ำ
บาดาล จำนวน 3 แห่ง 
- บริเวณหน้าขนส่ง
จังหวัด 
  อุตรดิตถ์  
- บริเวณบ้านพระแท่น
ใต ้
- บริเวณท่ีนานาย
พิจารณ์ สนามแจง หมู่
ที่  6  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและใหมี้
มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล  ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 3 แห่ง 

- - - - 450,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงผิว
จราจร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
คันคลองแม่พร่อง            
หมู่ที่ 3 ต.ไผ่ล้อม 
 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด  
จำนวน   1 สาย 

- - - - 2,000,0
00 

จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
101 โครงการปรับปรุงระบบ

ประปาชุมชนบ้านเกาะ
ตาเพ็ชร  หมู่ที่ 3  ต.ไผ่
ล้อม 
 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและใหมี้
มีน้ำใช้สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน  ตามแบบท่ี
เทศบาลกำหนด       
จำนวน  1 แห่ง 
 

- - - - 200,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

102 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม บริเวณหลัง
บ้านนายบุญลือ  รอด
สุทธิ  
หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   น้ำ
ท่วม 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 
 

- - - - 170,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 
 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  ซอย 9 ป่า
ยาง (ต่อจากเดิม) 
หมู่ที่ 2  ต.ทุ่งยั้ง   

เพ่ือเป็นการระบาย
น้ำและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล.ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 200,000 จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 

 

การระบายน้ำดี
ขึ้นและแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างดาด
คอนกรีตเสริมเหล็กลำ
เหมือง บริเวณหน้า
บ้านนายจันทา  ทองมี
ค่า 
หมู่ที่ 3  ต.ทุ่งยั้ง   

เพ่ือให้การระบาย
น้ำสะดวกและ
ป้องกันปัญหา   น้ำ
ท่วม 

ก่อสร้างดาด คสล. ลำ
เหมือง ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 แห่ง 

- - - - 180,000 จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และแก้ไขปัญหา
น้ำท่วม 

กองช่าง 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 101 
 

 โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
105 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนสายบ้าน
นายเจริญ   
เพ็งวัน  ถึงหน้าวัดกุฎี
ฤาษี 
ทรงธรรม  หมู่ที่ 4  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด  
จำนวน 1 สาย 

- - - - 1,000,0
00 

จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
ปรับปรุง 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หน้าบ้านนาง
ทองใบถึงเวียงโกศัย 
หมู่ที ่6   
ต.ทุ่งยั้ง 
 

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
7 เมตร  ตามแบบท่ี 
เทศบาลกำหนด        
จำนวน 1 สาย 

- - - - 30,000 จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนางจรูญ  อิน
กล่ำ ถึงที่นายประเชิญ   
ก้อนเครือ หมู่ที่ 2 ต.ไผ่
ล้อม  

เพ่ือการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบที่
เทศบาลกำหนด จำนวน 
1 สาย 

- - - - 450,000 จำนวน 
กม.  ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
108 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม 
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนางสุนันทา  
โสภา  หมู่ที่ 2  ต.ไผ่ล้อม 

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย
และการระบาย
น้ำดีขึ้น 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมรางระบายน้ำ ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน    1 สาย 

- - - - 200,000 จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัยและการ 
ระบายน้ำดีขึ้น 

กองช่าง 

109 โครงการปรับปรุงฝายน้ำ
ล้นบริเวณบ้านนายปิ่น  
หมู่ที่ 3  ต.ไผ่ล้อม 
 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและกัก
เก็บน้ำไว้ใช้ใน
การเกษตร 
 

ปรับปรุงฝายน้ำล้น  ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 200,000 จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 

 

การระบายน้ำ
สะดวกและดีขึ้น
และมีน้ำใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างประตูปิด 
เปิดน้ำลำเหมืองหนองพระ
แลบริเวณหลังบ้านรองฯ
สมหมาย  รอดเลิศ หมู่ที่ 
1 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้การ
ระบายน้ำ
สะดวกและ 
เป็นการกักเก็บ
น้ำไว้ใช้ใน
การเกษตรกรรม 
 
 

ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ำ 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 500,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

การระบายน้ำ
สะดวกและมีน้ำ
ใช้ในการทำ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
111 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ

น้ำ บริเวณท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ด้านทิศเหนือ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
จ.อุตรดิตถ์ หมู่ที่ 1 
 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และให้มีมีน้ำใช้
สำหรับการ
อุปโภค บริโภค 
 

ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ตาม
แบบที่เทศบาลกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 600,000 จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีน้ำ
เพียงพอสำหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

112 โครงการขุดลอกบ่อราง  
ข้างรพ.สต.ทุ่งยั้ง พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 3  
ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือกักเก็บน้ำไว้
ใช้ด้าน
การเกษตร 

ขุดลอกบ่อราง ตามแบบ 
ที่เทศบาลกำหนด        
จำนวน 1 แห่ง 

- - - - 300,000 จำนวน 
แห่งที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

มีน้ำสำหรับทำ
การเกษตรในช่วง 
ฤดูแล้ง 

กองช่าง 

113 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     
คูเมืองโบราณทุ่งยั้ง     
“กัมโพชนคร” สถานที่
ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพ่ือพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
อนุรักษ์
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

ปรับปรุงคูเมือง 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ 
ในเขตเทศบาล 

- - - - 10,000,00
0 

จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 

มีสถานที่
ท่องเที่ยวและ
ศึกษาทางด้าน
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

กองช่าง 

114 โครงการพัฒนาเส้นทาง
จักรยาน ปั่นทั่วไทยและ
สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน 
ออกกำลังกาย  

เพ่ือการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย
และเป็นสถานที่
ออกกำลังกาย 

ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 สาย 

- - - - 1,400,000 จำนวน 
กม. ที่ได้

ดำเนินการ 
 
 

การคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 
และมีสถานที่ออก 
กำลังกายที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 104 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 2 พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
115 โครงการพัฒนาระบบ

การเลือกตั้งและพัฒนา
ระบบประชาธิปไตย 

เพ่ือสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบ
การเลือกตั้งและ
พัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

สนับสนุน
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งในระดับต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
และระบบการ
เลือกตั้งของอปท. 
ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

116 โครงการสนับสนุนการ  
จัดทำทบทวนแผน
ชุมชน 

เพ่ือสนับสนุนให้
ชุมชนจัดทำแผน
ชุมชนเพ่ือนำ
ปัญหาข้อมูลมา
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดทำประชุม
ประชาคมทบทวนแผน
ชุมชน จำนวน   ๙ 
ชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น ปัญหาต่าง ๆ 
ได้รับการแก้ไข 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

117 โครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและ
กรอบการจัดทำ
งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน เพ่ือใช้
ในการวางแผนพัฒนา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

การบริหารงาน
ของเทศบาล
เป็นไปตาม
แนวทางท่ีกำหนด 

กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 2 พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
118 โครงการปกป้องสถาบัน

สำคัญของชาติ 
เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความ
รักใคร่สามัคคีกัน 
ลดความแตกแยก
ของคนในชาติ 

จัดกิจกรรมปกป้อง
สถาบันชาติ ศาสนา
และระมหากษัตริย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีความ
รักใคร่สามัคคี 
ปรองดองกันและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด 

119 โครงการเสริมสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรัก 
ความสามัคคีปรอง 
ดองรักสถาบันชาติ 
ศาสนาและระมหา
กษัตริย์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรักใคร 
สามัคคีปรองดอง
กัน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

เป็นการลดปัญหา
ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

สำนักปลัด 

120 โครงการแผ่นดินธรรม  
แผ่นดินทอง 

เพื่อกระตุ้นจติสำนึก
ของคนในสังคมให้เกิด
กระบวนการสร้างสังคม
ให้เข้มแข็งพัฒนาให้ 
เกิดเครือข่ายไปสู่สังคม
สมานฉันท์ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ชุมชนมีความ
สามัคคี 
สมานฉันท์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนและ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็งมีความ
สมัครสมาน
สามัคคีพ่ึงพา
ตนเองได้ 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 2 พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
)บาท(  

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

121 โครงการจัดทำผังเมือง
รวมชุมชนทุ่งยั้ง 

เพ่ือดำเนินการ
จัดทำผังชุมชน   
โดยมุ่งเน้นปรับ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของชุมชนดูแล
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

วางผังเมืองชุมชน 
จำนวน 1 แห่ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เพ่ือประโยชน์ใน
การวางแผนการใช้
ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

กองช่าง 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 107 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 3 พัฒนาด้านความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
122 โครงการจัดกิจกรรม

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางจราจร (การจัด
ระเบียบสังคม) 

เพ่ือเสริมสร้าง
จิตสำนึกในด้าน
ความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน 

จัดกิจกรรมตั้งด่าน
ตรวจช่วงเทศกาล 
ต่าง ๆ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ลดการสุญเสยีชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากความ
ประมาทในการ     ใช้
รถใช้ถนน 

สำนักปลัด 

123 โครงการพัฒนาศักยภาพ    
อปพร. พนักงานดับเพลิง 
อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย 
และชุดหนึ่งตำบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย 

เพ่ือให้สมาชิก  
อปพร. พนักงาน
ดับเพลิงได้พัฒนา
ทักษะความสามารถ 
ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่าง ๆ  

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวน
พัฒนาศักยภาพ 
จำนวน  
1 ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

มีทักษะและความรู ้
และสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือให้
ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการช่วย 
เหลือการบรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด 

124 โครงการป้องกันด้าน
อัคคีภัยให้กับชุมชนและ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและ
สถานศึกษาในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ชุมชน
สถานศึกษา 
จำนวน 1 ครั้ง 

93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนและ
เยาวชนมีความรู้ 
ความสามารถในการ
รับมือกับเหตุฉุกเฉิน
ในชุมชนของตนเอง 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
125 โครงการรณรงค์ความ

ปลอดภัยบนท้องถนน 
เพ่ือปลูกฝัง
จิตสำนึกใหเ้ยาวชน
มีความรู้เรื่อง
กฎหมายจราจร ขับ
ขี่ด้วยความ
ปลอดภัยตามกฎ
จราจร 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่เยาวชน 
จำนวน 1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เยาวชนมีความรู้
ในเรื่องกฎจราจร 
ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางที่ 3 พัฒนาด้านความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
126 โครงการแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อนของ
ประชาชนผู้ประสบ
สาธารณภัยและการ
บริการสารธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 3 พัฒนาด้านความมัง่คงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
127 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย 

ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน ราชินี 

เพ่ือก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้าน  
จำนวน 20 หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน  
หลังที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคง 
แข็งแรงปละ
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 4 พัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชนพร้อมทั้งการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สาธารณภัย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ 
แผนงาน งบกลาง 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
128 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ

เอดส์ 
เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการ  
ดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้ป่วย 
รายละ 500 บาท
จำนวน 12 เดือน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน 
คนที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยได้รับ
การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 

สำนักปลัด 

129 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในการ  ดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้
ผู้สูงอายุตาม
หลักเกณฑ์ฯ 
จำนวน 12 เดือน 

18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000 จำนวน 
คนที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับ
การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 

สำนักปลัด 

130 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพ่ือให้ผู้พิการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือเบื้องต้น
ในการ ดำรงชีพ 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้
พิการ 
รายละ 800 บาท
จำนวน 12 เดือน 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จำนวน 
คนที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 5 พัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์กร 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
131 โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมบันไดไม้
อาคารสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม
บันได้ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมบันได้ไม้
ทางข้ึนห้องปฏิบัติ 
งานผู้บริหาร              
ตามแบบแปลน
เทศบาลกำหนด 

64,000 - - - - บันไดไม้ 
จำนวน 1 

แห่ง 

มีอาคารสถานที่
ปฏิบัติที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

132 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
ให้บุคลากรสามารถนำ
หลักคุณธรรมจริยธรรม
และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมรใช้ในการ
ดำเนินชีวิต 

จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน  
จำนวน 1 ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

บุคลากรมีพฤติกรรม
บริการด้วยใจ เข้าใจ
วัฒนธรรมองค์กร
และน้อมนำปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช้ในการทำงาน 

สำนักปลัด 

133 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม
สำหรับผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ลุกจ้างประจำและ
พนักงานจ้างเทศบาล 

เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
ให้ตน ตามมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม 

จัดฝึกอบรมให้
ความรู้ จำนวน  
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองของคุณธรรม 
จริยธรรมและนำมา 
ใช้ในการปฏิบัตงิาน 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
134 โครงการสำรวจความ      

พึงพอใจในการ
ให้บริการสาธารณะ 
แก่ประชาชน 

เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของผู้รับบริการ  
ที่มีต่อการให้บริการ
ของ ทต.ทุ่งยั้ง 

จัดทำแบบสำรวจ
เพ่ือเก็บข้อมูลและ
สถิติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนผู้รับ 
บริการมีความพึง
พอใจสูงสุดต่อการ
ให้บริการของ ทต.
ทุ่งยั้ง 

สำนักปลัด 

135 โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย 

เพื่อรำลึกถึงพระ  
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาท สมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อ
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นไทย 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณ ในวันที่ 
18 มีนาคม  
ของทุกปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ได้เผยแพร่ บทบาท 
ภารกิจและความ 
สำคัญขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน 

สำนักปลัด 

136 โครงการกิจกรรมวัน
เทศบาล 

เพ่ือเป็นการรำลึกถึง
ความสำคัญและ
ความเป็นมาของการ
จัดตั้งเทศบาล  

จัดกิจกรรมในวันที่ 
24 เมษายน ของ
ทุกปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ได้รำลึกความสำคัญ
และความเป็นมา 
ของวันเทศบาล 

สำนักปลัด 

137 โครงการเลือกตั้ง        
คณะผู้บริหารและ
สมาชิก สภาเทศบาล
และการเลือกตั้งอ่ืนๆ 

เพ่ือสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบการ
เลือกตั้งและพัฒนา
ระบบประชาธิปไตย 

สนับสนุน
ประชาสัมพันธ์การ
เลือกตั้งคณะ
ผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ส่งเสริมประชาธปิไตย
และระบบการเลือกตั้ง
ของ อปท. ให้
ประชาชนออกมา 
ใช้สิทธิเลือกตั้งให้
ได้มากที่สดุ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

138 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบล 
ทุ่งยั้ง 

เพ่ือให้มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่ประชาชน
ที่เหมาะสมไม่แออัด 

ก่อสร้างอาคาร
สำนักงานเทศบาล 
จำนวน 1 หลัง 

- - - - 10,000,000 จำนวน 
หลัง ที่ได้
ดำเนินก

าร 

มีสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการแก่
ประชาชนที่
กว้างขวางสะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

139 โครงการอบรมหลักสูตร  “การให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ส่วนงานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2541 และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3)    
พ.ศ. 2543 , ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 
และระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560” 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้เพ่ิมพูนความรู้     
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการและ 
มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันพร้อมทั้งนำ
ความรู้ความเข้าใจที่
ได้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรม จำนวน 70 
คน ซึ่งได้แก่ คณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

- - 63,500 - - ร้อยละ  
ของผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ  
ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดและ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและ
หาแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
พร้อมทั้งนำความรู้
ทีไ่ด้รับไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

กองคลัง 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 115 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 5 พัฒนาด้านการบริหารงานภายในองค์กร 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
140 โครงการว่าจ้าง

นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา มี
รายได้ระหว่าง
ปิดภาคเรียน
และเป็นการลด
ภาระค่าใช้จ่าย
แก่ผู้ปกครอง 

ดำเนินการจ้าง
นักเรียน นักศึกษา 
ปฏิบัติงานระหว่าง
ปิดภาคเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนคน 
ที่ได้

ดำเนินการ
จ้าง 

นักเรียน นักศึกษามี
รายได้เป็นการช่วย
แบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง 

สำนักปลัด 

141 โครงการจัดซื้อที่ดิน
เพ่ือก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

เพ่ือใช้เป็น
สถานที่สำหรับ
ก่อสร้างอาคาร
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ดำเนินการจัดซื้อ
ที่ดิน 
จำนวน 1 แปลง 
เนื้อท่ีประมาณ 1 
ไร่ 

- - 2,000,000 - - จำนวน  
เนื้อท่ี ที่ได้
ดำเนินการ

จัดซื้อ 

มีสถานที่สำหรับ
ก่อสร้างอาคาร
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
142 จ่ายชำระหนี้เงินกู้และ

ดอกเบี้ยเงินทุน
ส่งเสริมกิจการ
เทศบาล (ก.ส.ท.) 

เพ่ือจ่ายชำระหนี้
เงินกู้และดอกเบี้ย
แก่ กสท. 

จ่ายชำระหนี้เงินกู้
และดอกเบี้ย 

504,000 504,000 1,131,600 1,131,600 1,131,600 กิจกรรมที่
ได้

ดำเนินการ 

ชำระหนี้ตามได้
กำหนดเวลา 

สำนักปลัด 

143 จ่ายเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

เพ่ือจ่ายสมทบ
กองทุนประกันสังคม 
ในส่วนของนายจ้าง  

จ่ายสมทบร้อยละ 5 
ของเงินเดือน 

275,000 275,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 
คน ที่จ่าย

สมทบ 

ลูกจ้างได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตาม
กฎหมาย 

สำนักปลัด 

144 จ่ายเงินสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพ่ือจ่ายสมทบ
กองทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น  

จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 
2 ของรายได้งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ไมร่วม
เงินกู้ เงินอุทิศให้ เงิน
อุดหนุนท่ัวไป  เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ 

700,000 700,000 710,000 710,000 710,000 กิจกรรมที่
ได้

ดำเนินการ 

ข้าราชการที่เกษียณ
ราชการได้รบัเงิน
บำเหน็จ บำนาญตาม
ระเบียบที่กำหนด 

สำนักปลัด 

145 จ่ายค่าบำรุงสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

เพื่อจ่ายค่าบำรุง
สันนิบาตเทศบาล 
แห่งประเทศไทย 

จ่ายในอัตราร้อยละ 
1/6 ของรายรับจริง 
ปีท่ีผ่านมาไม่รวมเงิน
อุดหนุน เงินกู้ เงินจ่าย 
ขาดเงินสะสม 

65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

ตามข้อบังคับของ
สมาคมสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย (ส.ท.ท) 

สำนักปลดั 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 117 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน    แนวทางท่ี 1 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ และการควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน 
แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

146 โครงการควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
ไข้หวัดนก 

กอง
สาธารณสุข 

147 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรค
ไข้เลือดออกและ
ลดอัตราการแพร่
ของยุงลาย 

จัดซื้อน้ำยาพ่นหมอก
ควัน รณรงค์กำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
และจัดซื้อ
ทรายอะเบท  

200,000 200,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

อัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

 กอง
สาธารณสุข 

148 โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคพิษสุนัข
บ้าและควบคุม
ป้องกนัไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาด
และลดจำนวน
ประชาชนกรสุนัข
และแมว 

-ฉีดวัคซีนป้องกันโรค  
พิษสุนัขบ้า 
-ฉีดยาคุมกำเนิดลด
อัตราการเกิด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ป้องกันการเกิด
โรคพิษสุนัขบ้า
และลดปริมาณ
การเกิดของสุนัข 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

149 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคเอดส์และ
ให้การดูแล
ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ
เอดส์ 

จัดกิจกรรมรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

อัตราการติดเชื้อ
เอดส์ลดลงและ
ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การดูแล
ช่วยเหลืออย่าง
เหมาะ สม 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

150 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ
ของยาเสพติดแก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชน     
- ลดการแพร่ระบาดของ   
ยาเสพติด 

-จัดกิจกรรมให้ความรู้
แก่เด็กนักเรียน เยาวชน
และประชาชน-ส่งเสริม
อาชีพแก่ผู้ได้รับการ
บำบัดเสร็จแล้ว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมท่ีได้
ดำเนินการ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของนาเสพติด  
อัตราการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง  
ปัญหาสังคมลดน้อยลง 

สำนักปลัด 

151 โครงการบำบัด ฟ้ืนฟู        
ผู้ติดยาเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ติด
ยาเสพติดได้รับการ
บำบัดฟื้นฟู 

จัดอบรมเข้าค่าย
บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา 
เสพติด 
 

162,500 162,500 162,500 162,500 162,500 จำนวน 
คน ที่ได้รับ
การบำบัด

ฟ้ืนฟู 

ผู้ติดยาเสพติดลด
น้อยลง 

กอง
สาธารณสุข 

152 โครงการอบรมแกนนำ       
To Be Number One     
เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 

เพ่ือให้เยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้รู้จัก
ป้องกันภัยจากยา
เสพติดและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
สังคมลดการยุ่ง
เกี่ยวกับอบายมุข 

จัดตั้งเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและ
ป้องกันภัยจากยา
เสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังให้รู้จักภัย
จากยาเสพติด 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

153 เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

เพ่ือจัดกิจกรรม
ด้านบริการ
สาธารณสุขให้
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

สนับสนุน
งบประมาณ ให้
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กิจกรรม    
ที่ได้

ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับ
บริการด้าน
สาธารณสุขทั่วถึง
และมีสุขภาพที่ดี 

กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

154 โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ภายใน
ชุมชน 

เพ่ือสอดส่องดูแล
และป้องกันการ
แฝงตัวของผู้
จำหน่ายยาเสพติด
และช่วยสอดส่อง
เวลาเกิดอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ 

ติดต้ังกล้องวงจร
ปิดในจุดที่เสี่ยง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน จุดที่
ได้รับการ

ติดต้ัง 

ลดการระบาด
ของยาเสพติด
และลดการเกิด
อุบัติเหตุต่างๆ 

สำนักปลัด 

155 โครงการพัฒนาระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือให้บริการ
ประชาชนในการ
เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ 
และ บริการส่งต่อ
ทางการแพทย์ 

จัดรถให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับ
การรักษาและ
บริการที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 

กอง
สาธารณสุข 

156 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี
และผู้สูงอายุได้
พบปะสังสรรค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ดีและได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน    แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

157 โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 

เพ่ือดำเนินงาน
ด้านการพัฒนา
สตรีและ การ
พัฒนาครอบครัว
ตามอำนาจหน้าที่
ของเทศบาล 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่มสตรี
และครอบครัว
กลุ่มเป้าหมาย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

กลุ่มสตรีและ
ครอบครัวได้รับ
การพัฒนา 

กอง
สาธารณสุข 

158 โครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยแม่และ
เด็ก 

เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการที่
สมวัย เติบโต
อย่างมีคุณภาพ
และมีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ 

จัดอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเด็กท่ีมีอายุ 
0.-5 ป ี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน เด็ก
ที่ได้รับการ

ดูแล 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
สมบูรณ์ 

กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านอาชีพ    แนวทางท่ี 1  การส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพหลักของประชาชน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงา
นที่

รับผิดชอ
บ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

159 โครงการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าวเพ่ือ
ส่งเสริมการทำนาข้าว
ปลอดสารพิษ 

เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีใน
การเพาะปลูก 

จัดทำโครงการคัดเลือก
เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับ
เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการไปเพาะปลูก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนเมล็ด
พันธุ์ข้าวปลอด
สารพิษในการ
เพาะปลูก 

สำนัก
ปลัด 

160 โครงการส่งเสริม
อาชีพการ  ทำนาข้าว
ปลอดสารพิษ 

เพ่ือเป็นการลดต้นทุน 
การผลิตและส่งเสริม
การใช้สารชีวะพันธุ์
แทนการใช้สารเคมี 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้พร้อมสาธิต
การใช้สารชีวะพันธุ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการผลิตและ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนัก
ปลัด 

161 โครงการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
ชีวะพันธุ์ เพ่ือ
ทดแทนสารเคมี 

เพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การผลิตและส่งเสริมการ
ใช้สารชีวะพันธุ์แทนการ
ใช้สารเคมี 

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้พร้อมสาธิต
การใช้สารชีวะพันธุ์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน 
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการผลิตและ
เพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนัก
ปลัด 

162 โครงการศึกษาดูงาน
กลุ่มอาชีพตำบล   
ทุ่งยั้ง-ไผ่ล้อม 

เพื่อส่งเสรมิให้กลุ่มอาชีพ
มีความรู้ วิสัยทัศน์
กว้างไกล และนำความรู้
มาพัฒนาผลผลิตของกลุ่ม 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมทีไ่ด้
ดำเนินการ 

กลุ่มอาชีพมีความรู้
และนำประสบการณ์
จากการฝึกอบรมมา
พัฒนาอาชีพของตน 

สำนัก
ปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านอาชีพ    แนวทางท่ี 2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในอาชีพ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

163 โครงการอบรมการ
ผลิต ปุ๋ยหมัก
ประสิทธิภาพสูง เพ่ือ
ใช้เป็นปัจจัยในการ
ผลิตผักปลอดสารพิษ 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้ปุ๋ย
ชีวภาพทดแทน
สารเคมีเพ่ือลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต 

จัดกิจกรรม
ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่เกษตรกร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย      
ในการผลิตและเพ่ิม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

สำนักปลัด 

164 โครงการก่อสร้าง
ศูนย์เรียนรู้
การเกษตร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ  
พอพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนดำรงชีวิต
แบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามแนว
พระราชดำริ 

- จัดอบรมให้
ความรู้และ จัดตั้ง
ศูนย์เรียนรู้ จำนวน 
5  ศูนย์  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้เรียนรู้
วิถีชีวิตแบบ
พอเพียง สามารถ
ดำรงชีวิตอย่าง
พอเพียง ตามแนว
พระราชดำริ 

สำนักปลัด 

165 โครงการส่งเสริม
อาชีพ การผลิต
อาหารสัตว์ 

เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ
เสริมเป็นการเพ่ิม
รายได้ 

จัดฝึกอบรมสาธิต    
การผลิต 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีรายได้ 
เสริมเพ่ิมรายได้ 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

166 โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
เสริมให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ให้
ครวัเรือน 

สำนักปลัด 

167 โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มเลี้ยงโค 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
เสริมให้แก่
ประชาชน ให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ
และจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ในการเลี้ยง
และดูแลสัตว์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ให้
ครัวเรือน 

สำนักปลัด 

168 โครงการส่งเสริม
อาชีพกลุ่มจักสาน
ไม้ไผ่ 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
เสริมให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้
มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มจักสาน
ผลิตภัณฑ์จาก  ไม้ไผ่ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการดูแล
สัตว์เลี้ยงและมีรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก 

สำนักปลัด 

169 โครงการส่งเสริม
อาชีพ 
การเลี้ยงแพะ  

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนอาชีพ
เสริมให้แก่
ประชาชน ให้มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มเลี้ยงแพะ
และจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ในการเลี้ยง
และดูแลสัตว์ 

- - 10,000 - - จำนวน 
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการดูแล
สัตว์เลี้ยงและมีรายได้
เสริมจากอาชีพหลัก 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

170 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพชุมชน ตามแนว
พระราชดำริ เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพได้มีความรู้
ความเข้าใจ  หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริสู่การ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เสริมสร้าง
กระบวนการบริหาร
จัดการชุมชนให้เกิด
ความเข้มแข็งและ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง
แท้จริง 
 

ให้ประชาชน กลุ่ม
อาชีพและ ผู้สนใจ
เข้าร่วมศึกษาดูงาน
โครงการตามแนว
พระราชดำริ 

- - 200,000 - - จำนวน 
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพได้มีความรู้
ความเข้าใจหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดำริสู่การ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นเสริมสร้าง
กระบวน การ
บริหารจัดการ
ชุมชนให้เกิดความ
เข้มแข็งและพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง
แท้จริง 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 : ด้านส่งเสริมอาชีพ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านอาชีพ    แนวทางท่ี 3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการสร้างเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

171 โครงการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้นและมีอาชีพเสริม
เป็นการเพิ่มรายได ้

สำนักปลัด 

172 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
การตลาด 

เพ่ือเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิ ข้าวกล้อง 
และข้าวไรซ์เบอร์รี่ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

เป็นการเพ่ิมมูลค่า
ให้กับสินค้าให้มี
ราคาสูงขึ้น 

สำนักปลัด 

173 โครงการอนุรักษ์      
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
สร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู        
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
สร้างจิตสำนึกให้กับ
เยาวชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

เยาวชนได้อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นไม่ให้สูญ
หาย 

สำนักปลัด 

174 โครงการอนุรักษ์พันธ ุ
กรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำร ิ
ในสมเดจ็พระเทพฯ 

เพ่ือเป็นการเก็บ
ตัวอย่างขึ้นทะเบียน
พืช จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช 

-จัดทำป้ายของพันธุ์ไม้ 
-จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมและเก็บ
ตัวอย่างพืช 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน  
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

ใช้เป็นแหล่งศึกษา
เล่าเรียนและเป็น
การอนุรักษ์พืช 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2561 
)บาท(  

2562 
)บาท(  

2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

175 โครงการชวนลูกเล่า
นิทาน 
สานฝันรักการอ่าน 

เพ่ือให้เด็กพัฒนาการ
ทางด้านทักษะการ
ฟัง  การพูด  การ
อ่าน  และการเขียน 
เด็กเกิดนิสัยรักการ
อ่านเพ่ือให้เด็กพูดคุย
กับครู  เพื่อนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นขณะฟังนิทาน 

เด็ก  ครู  ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ปกครอง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าจำนวนทั้งหมด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กพัฒนาการ
ทางด้านทักษะ
การฟัง การพูด 
การอ่าน  และ
การเขียน เด็กเกิด
นิสัยรักการอ่าน 
เด็กพูดคุยกับครู  
เพ่ือนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นขณะ 
ฟังนิทาน 

กอง
การศึกษา 

176 โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
เด็ก 

เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก 
เพ่ือให้เด็กได้
ประพฤติ  ปฏิบัติ
ตามหลักธรรม 

เด็กทุกคนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเกณฑ์
กำหนด 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กทุกคนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

177 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจ 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
ความร่าเริงแจ่มใส  
มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ  
เหมาะสมตามวัย 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กมีความร่าเริงแจ่มใส  
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ 

กอง
การศึกษา 

178 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
สามารถเล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้รู้จัก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีพัฒนาการ
ด้านสังคมเหมาะสม
ตามวัย 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กสามารถเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้รู้จัก
ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

กอง
การศึกษา 

179 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความสนใจเรียนรู้สิง่
รอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
มีความคิดรวบยอด 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
เหมาะสม 
ตามวัย 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กมีความสนใจเรียนรู้
สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้  
มีความคิดรวบยอด 

กอง
การศึกษา 

180 โครงการสำรวจสำมะ
โนเด็กอายุ 2-5 ปี 

เพ่ือสำรวจเด็ก อายุ 
2-5 ปี ในเขตเทศบาล 
เพ่ือเข้ารับการศึกษา
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็ก อายุ 2-5 ปี 
ในเทศบาลได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กอายุ 2-5 ปี ในเขต
เทศบาลได้รับการอบรม
เลี้ยงดู 

กอง
การศึกษา 

181 โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูผู้ดูแลเด็กกับ
ผู้ปกครองมีความเข้าใจการ
ดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างครูกับผู้ปกครองโดย
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 

เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเทศบาล 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครอง เด็ก ครู มี
ความสัมพันธ์อันดีและมี
ความเข้าใจวิธีการ
ดำเนินการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

182 โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพ่ือให้ผู้ปกครอง
เข้าใจวิธีการ
ดำเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิด
ความร่วมมือระหว่าง
ครูกับผู้ปกครองโดย
ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 

ผู้ปกครองของเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรม
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาล 

กอง
การศึกษา 

183 โครงการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  
มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายเหมาะสม
ตามวัย 

7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กมีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
 

กอง
การศึกษา 

184 โครงการสารสัมพันธ์
บ้านและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ระหว่างบ้าน
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยเน้น
เด็กเป็นสำคัญ 

ผู้ปกครองได้รับ
ข่าวสารจากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ผู้ปกครอง ครู
ผู้ดูแลเด็กและเด็ก
ได้นำความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

185 โครงการหนูน้อย
นักพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาเด็กให้
เกิดความพร้อมทั้ง 
4 ด้าน 
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีพัฒนาความ
พร้อมทั้ง 4  ด้าน 
เหมาะสมตามวัย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความพร้อมทั้ง 4 
ด้าน มีทักษะการ
เรียนรู้และความคิด
สร้างสรรค ์

กอง
การศึกษา 

186 โครงการพัฒนาผู้เรียน  
โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความวาเข้าใจ
เป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย         
เพื่อใหค้รูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้ความเข้าใจ
เป้าหมายการจัด
การศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

-ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
-ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

กอง
การศึกษา 

187 โครงการจัดบรรยากาศ  
ในห้องเรียนและ
สภาพแวดล้อม ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาผู้เรียน 

เพ่ือให้ห้องเรียนมี
บรรยากาศที่อ้ือต่อ
การพัฒนาเด็กอย่าง
เหมาะสมตามวัย 

ตกแต่งห้องเรียนให้มี
บรรยากาศที่เอ้ือต่อ
ผู้เรียน 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กนักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
การพัฒนาที่ดีข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

188 โครงการจัดหาสื่อ
การเรียนการสอน
สำหรับ   เด็กปฐมวัย 

-เพื่อจัดทำ จัดซ้ือ สื่อ
การเรียนการสอนให้ได้
ครบตามแผนการสอน  
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความกระตือรือร้นใน
การใช้ส่ือ                 
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
สามารถผลิตส่ือและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ใช้ได้อย่างคุ้มค่า 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสื่อการเรียนการ
สอน อย่างพอเพียง
และเหมาะสมตามวัย         
-เด็กมีผลสัมฤทธิ์
โดยรวมสูงขึ้นกว่า
เกณฑ ์ -ครูผู้ดูแลเด็ก
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ มา
ใช้พัฒนาเด็กได้ 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีสื่อการเรียนการ
สอน อย่างพอเพียง
และเหมาะสมตามวัย                     
-เด็กมีผลสัมฤทธิ์
โดยรวมสูงขึ้นกว่า
เกณฑ ์                  
-ครูผู้ดูแลเด็ก
สามารถผลิตสื่อและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ   
มาใช้พัฒนาเด็กได้ 

กอง
การศึกษา 

189 โครงการนิเทศภายใน        
ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

-เพื่อส่งเสริมให้การ
ทำงานของครูผู้ดูแลเด็ก
มีประสิทธิภาพและเป็น
ระบบ                     
-เพื่อลดและแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการจัด
กิจกรรมได้ตรงจุด 

-ครูผู้ดูแลเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ           
-ครูผู้ดูแลเด็กมีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

-ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความเข้าใจเป้าหมาย
การจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย                 -
ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการ
จัดระสบการณ์การ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

190 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาด้านภาษา   
และวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพทาง
การศึกษาด้านภาษา
และวิชาการเพ่ือเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

เพ่ือเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชนด้าน
การศึกษาและภาษา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

การเรียนการสอน 
ด้านภาษาของ
สถานศึกษาในเขต
เทศบาลได้รับการ
ส่งเสริมและมี
คุณภาพที่ดี 

กอง
การศึกษา 

191 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ทางการศึกษา
(ค่าอาหารกลางวัน 
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรงและได้รับ
ประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง
สมบูรณ์เหมาะสม
ตามวัย 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และได้
รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 

192 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ทางการศึกษา
ค่าอาหารเสริม (นม) 
สำหรับศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก) 

เด็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรงและได้รับ
ประทานอาหารครบ 
5 หมู่ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
มีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรงสมบูรณ์
เหมาะสมตามวัย 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และได้
รับประทานอาหาร
ครบ 5 หมู่ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

193 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้แด็ก     
ได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของ
กิจกรรมวันเด็ก 

เด็กนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมวันเด็ก 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กนักเรียนได้รู้ถึง
ความสำคัญของ
กิจกรรมการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

กอง
การศึกษา 

194 โครงการส่งเสริม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ (บวร) 

เพ่ือให้เด็กมีความรู้ 
ความเข้าใจ
ความหมายค่านิยม
หลัก 12  ประการ 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามความเหมาะสม 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กเข้าร่วมกิจกรรม
ค่านิยมหลัก 12 
ประการ และเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชนมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

195 โครงการพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก
และบุคลากรสู่
มาตรฐานวิชาชีพ (เข้า
ร่วมครูเครือข่าย
ปฐมวัย) 

เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่อัน
สำคัญยิ่งของครู
ผู้ดูแลเด็กในการ
สร้างและรับผิดชอบ
ดูแล อบรมเยาวชน
ของชาติให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของ
ชาติ 

เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็ก 
ทุกคนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครูมือ
อาชีพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ทุกคนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพสู่ครูมืออาชีพ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

196 โครงการส่งเสริมให้ครู
มีการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

เพ่ือส่งเสริมให้นำ
หลักการและ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย
และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

ครู  ผู้ดูแลเด็ก  
บุคลากร  ทาง
การศึกษา  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ส่งเสริมให้ครูมีการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เพ่ือส่งเสริมให้นำ
หลักการและ
ธรรมชาติของการ
จัดการศึกษา
ปฐมวัยและ
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ 

กอง
การศึกษา 

197 โครงการจัดทำ
แผนการพัฒนา
การศึกษาของ       
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีการจัดทำ
แผนการศึกษา 

เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรม    

ที่ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจัดทำ
แผนการศึกษา 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

198 โครงการศึกษาดูงาน   
เพ่ือพัฒนาบุคลากร    
ทางวิชาการ 

เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแล
เด็ก ได้พัฒนาร่วม
ประชุม  อบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน นำความรู้
มาพัฒนาการเรียนการ
สอนบรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

มีแผนการและ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน ครูผู้ดูแล
เด็ก และบุคลากรทุก
คนปฏิบัติ 
งานได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวน
กิจกรรม    

ที่ได้
ดำเนินการ 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ 
ผู้ดูแลเด็ก ได้พัฒนา
ร่วมประชุม  อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
นำความรู้มาพัฒนา 
การเรียนการสอน
บรรลุผลตาม
จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 

 
 

199 โครงการส่งเสริม
ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
เข้าใจปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย มีวิสัยทัศน์  
ภาวะผูน้ำ และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ส่งเสริมให้ผู้บริหารมี
การปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ครูเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
มีวิสัยทัศน์  ภาวะ
ผู้นำ และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

กอง
การศึกษา 

200 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร 
ทางการศึกษา (ค่า
พัฒนาศักยภาพการ 
จัดการศึกษาท้องถิ่น) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

ครู  ผู้ดูแลเด็ก  
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการศึกษา
อบรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนคน 
ที่ได้รับ

การศึกษา
อบรม 

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

201 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารทาง
การศึกษา (ค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
วัสดุการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน
สำหรับเด็ก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนเด็ก 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

เด็กได้รับการ
เรียนการสอนมี
พัฒนาการและ
ความคิดท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

202 โครงการสนบัสนนุ
ค่าใช้จ่ายการบริหารทาง
การศึกษา (ค่าใช้จา่ยการ
จัดการศึกษา สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 3- 5 ปี) 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
 ในการจัดการศึกษา 
สำหรับเด็กปฐมวัย 
อายุ 3 – 5 ปี 

จัดการเรียนการสอน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนเด็ก 
ที่ได้รับการ

จัดสรร 

เด็กได้รับการเรียน
การสอนมี
พัฒนาการและ
ความคิดท่ี
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

203 โครงการแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์เรียนรู้ 
ตรงมีความสนุกสนาน  
ร่าเริง  แจ่มใส 

เด็กได้รับประสบการณ์
เรียนรู้ตรง  มีความ
สนุกสนาน ร่าเริง  
แจ่มใส 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ครู  เด็ก  
ผู้ปกครอง และ
ชุมชนได้รับ
ความรู้ร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

204 โครงการสรรหาผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กสำหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง- 
ไผ่ล้อม 

เพื่อสรรหาผู้ช่วย
ผู้ดูแลเด็กให้เหมาะสม
กับจำนวนเด็ก เด็กทุก
คนได้พฒันาเต็มตาม
ศักยภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเพ่ิมข้ึน
เหมาะสมกับเด็กทำให้ 
เกิดประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาเด็ก 

672,000 672,000 672,000 672,000 672,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กมี
อัตราเพียงพอ   
เด็กทุกคนได้
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

205 โครงการส่งเสริมแนว
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

มีหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา
และนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
หลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยและนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระดับ
ดีมาก 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

สถานศึกษามี
หลักสูตรระดับ
ปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพ  
และเด็กมีคณุภาพ
ตามมาตรฐานที่
กำหนด 

กอง
การศึกษา 

206 โครงการการแสดง
ผลงานทางวิชาการ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เพ่ือแสดง
ความสามารถของ
เด็ก ของครูผู้ดูแล
เด็ก/ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ได้ตรงมาตรฐาน
การจัดการเรียนรู้ 

ผู้บริหาร  ครูผู้ดูแล
เด็ก  เด็กมีการ
แสดงผลงานในการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้ตรง
มาตรฐานการจัดการ  
เรียนรู้  ต่อผู้ปกครอง
และชุมชน และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  ส่งเสริมให้
การทำงานของครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
บุคลากรทางการ
ศึกษาและเด็กให้
มีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ 

กอง
การศึกษา 

207 โครงการจัดกิจกรรม    
หนูน้อยภาคฤดูร้อน 

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนการสอน
ของเด็กและแบ่งเบา
ภาระของผู้ปกครอง 

เด็กในเขตเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง –  ไผ่ล้อม 
ได้รับการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนการ
สอนภาคฤดูร้อนทุกคน 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมกิจกรรม 
การเรียน ได้ช่วย
แบ่งเบาภาระของ
ผู้ปกครอง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

208 โครงการส่งเสริมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ประกันคุณภาพภายใน 
(SAR) 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กมีการจัดทำ
และดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทำรายงาน
ประจำปี 
ที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพ ทั้ง
ภายในและภายนอก   
ไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
อย่างต่อเนื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก มีระบบการ
ประกันคุณภาพที่
มีคุณภาพ จัด
การศึกษาให้
นักเรียนบรรลุ
ตามมาตรฐานได้
อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ดีงาม 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

209 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง 
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา พระบาทสมเด็จ   
พระปรเมนทรรามาธิบดี      
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ           
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว      
28  กรกฎาคม 

เพ่ือเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 

210 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง    
ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ          
พระราชชนนีพันปีหลวง    
และวันแม่แห่งชาติ          
12  สิงหาคม 

เพ่ือเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

211 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง    
ในโอกาสวันคล้ายวันพระ
ราช สมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ และวันพ่อ
แห่งชาติ 5  ธันวาคม 

เพ่ือเป็นการรำลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
กิจกรรม 
เทิดพระเกียรติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รำลึก
ถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา 
ธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

สำนักปลัด 

212 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวันคล้ายวัน
สวรรคต ของพระบาท 
สมเด็จพระบรชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  
13  ตุลาคม 

เพ่ือเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรมน้อม
รำลึก 
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ และ
กิจกรรม 
เทิดพระเกียรติ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 

213 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง    
ในโอกาสวันเฉลิมพระขนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี  3  
มิถุนายน 

เพ่ือเป็นการร่วม
เฉลิมพระเกียรติ
และน้อมสำนึกใน
พระมหา
กรุณาธิคุณ 

จัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้
แสดงออกซ่ึง
ความจงรักภักดี 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ดีงาม 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

214 โครงการจัดงานวัน
สำคัญ   ทางศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปและนักเรียน 
นักศึกษาเห็นถึง
ความสำคัญของ
พิธีกรรมทางศาสนา 

พนักงานเทศบาล 
ประชาชนทั่วไป
นักเรียน และเยาวชน
เข้าร่วมพิธีสำคัญ
ต่างๆ เช่น  วัน
เข้าพรรษา วัน 
วิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนเห็น
ความสำคัญของ
พิธีกรรมทาง
ศาสนา 

กอง
การศึกษา 

215 โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 

เพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง 
หรือระลึกถึงวัน
สำคัญและงานรัฐ
พิธีต่างๆ 

จัดงานและเข้าร่วม
การจัดงาน รัฐพิธีที่
สำคัญประจำทุกปี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

งานรัฐพิธีต่าง ๆ 
ได้รับการ
ส่งเสริม 

กอง
การศึกษา 

216 โครงการจัดงานสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณีและ    
อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ืออนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่และสืบทอดต่อ
อนุชน 

จัดอบรมโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณีและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

217 โครงการจัดงาน
ประเพณี   ลอยกระทง 

-เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

จัดกิจกรรมลอย
กระทง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีจิต 
สำนึกในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

218 โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์และสืบ
สานประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม 
-สรงน้ำพระ 
-รดน้ำขอพร 
ผู้สูงอายุ 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

-ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี 
-เกิดสายใยรักที่ดี
ระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

กอง
การศึกษา 

219 โครงการจัดงาน
นมัสการ   พระแท่น
ศิลาอาสน์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

จัดกิจกรรมงาน
นมัสการพระแท่น 
ศิลาอาสน์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ได้ร่วมอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 

220 โครงการจัดงานอัฐมี
บูชา 

-เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 

จัดกิจกรรมงาน      
อัฐมีบูชา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ได้ร่วมอนุรักษ์
และสืบสาน
วัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 3  ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

221 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สวนสาธารณะ
หนองพระแล 

เพ่ือให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว พักผ่อน
และออกกำลังกาย
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน  
กิจกรรม    

ที่ได้
ดำเนินการ 

มีสถานที่
ท่องเที่ยว 
พักผ่อนและออก
กำลังกาย 

กองช่าง 

222 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่
โบราณสถานเวียงเจ้า
เงาะแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและสร้าง
รายได้ให้คนใน
ท้องถิ่น 
 

-งานไถปรับพ้ืนที่พร้อม
ยกล่องปลูกพร้อมปุ๋ย 
-ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
พร้อมทำความสะอาด  
คูเมือง 
-วางระบบท่อส่งน้ำ
และท่อสเปร์ยน้ำ 
ไม้ดอก 
-ลอกรื้อสระเก็บน้ำ 
-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
พร้อมถังแรงดัน 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

 - - - 2,700,000 - จำนวน 
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

-มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่มากขึ้น 
-ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึนจาก
การท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความม่ันคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 4  พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

223 โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพ่ือความรักใคร่
สามัคคีกัน ลดความ
แตกแยกของคนใน 
อปท. 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้ง 10 แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เกิดความรักใคร่
สามัคคี ปรองดอง
กัน 

กอง
การศึกษา 

224 โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์ 

เพ่ือสร้างความรัก
สามัคคีและให้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงเพ่ือส่งเสริม 
ให้ประชาชนมีระเบียบ
วินัย เคารพกฎกติกามี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

- จัดการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
ระหว่าง 9 ชุมชน  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพ
ติด มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
พัฒนาการทักษะ
การเล่นกีฬาที่ดีขึน้ 
รวมถึงสรา้งความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  

กอง
การศึกษา 

225 โครงการออกกำลัง
กายและฝึกทักษะ
ด้านกีฬาให้กับเด็ก
นักเรียนและเยาวชน 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ฝึก
ทักษะการเล่นกีฬาที่
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมทักษะ
การเล่นกีฬาให้เด็ก
และเยาวชน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

เด็ก และเยาวชน
ได้มีทักษะการ
เล่นกีฬาที่ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

226 โครงการก่อสร้างตาข่าย
กัน ฟุตบอล สนามกีฬา
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือเป็นตาข่ายกัน
ฟุตบอล เก็บขนได้ง่าย 
ประกอบและติดตั้งได้ 

ตาข่ายกัน ฟุตบอล สนาม
กีฬาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 
จำนวน   1 แห่ง ตามแบบ
แปลนเทศบาลกำหนด 

- - 475,000 - - ตาข่าย
กัน

ฟุตบอล 
จำนวน 
1 แห่ง 

ทำให้เกิดความ
สะดวกเวลาจัดการ
แข่งขันกีฬา และ
ประหยัดงบประมาณ 
ที่จะต้องซื้อตาข่าย
อวน ซึ่งเป็นวัสดุไม่
คงทน 

กอง
การศึกษ

า 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 147 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 4  พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 
(บาท) 

2564 
)บาท(  

2565 
)บาท(  

227 โครงการส่งเสริมกิจกรรม  
ออกกำลังกาย  
(เต้นแอโรบิค) 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก  
กำลังกายเพ่ือสุขภาพ
ที่แข็งแรง 

จัดกิจกรรมเต้น 
แอโรบิค 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวน  
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

 กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    แนวทางที่ 1  การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
แผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
228 โครงการจัดซื้อถังขยะ - เพ่ือเป็นที่รองรับ

ขยะจากบ้านเรือน
ประชาชน  

ดำเนินการจัดซื้อถัง
ขยะจำนวน 100 ถัง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน    
ถังขยะที่

ดำเนินการ
จัดซื้อ 

บ้านเรือน
ประชาชนมีถัง
ขยะครบทุก
ครัวเรือน 

 กอง
สาธารณสุข  

 

229 โครงการกำจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบ
ฝังกลบ 

-เพ่ือจัดเก็บและ
กำจัดขยะมูลฝอย
ของเทศบาล 

- ฝังกลบขยะ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ปริมาณ
ขยะที่
จัดเก็บ 

-ปริมาณขยะไม่มี
ตกค้าง 

 กอง
สาธารณสุข  

230 โครงการคัดแยกขยะ  
แบบมีส่วนร่วม 
 
 

-เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอย 
-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนคัดแยก/ใช้
ประโยชน์จากขยะ 
-เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้บรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้การคัดแยก
ขยะ 
- การใช้ประโยชน์
จากขยะ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ปริมาณ
ขยะที่ทิ้ง
ลดลง 

-ปริมาณขยะ
ลดลง 
-ประชาชนได้
ประโยชน์จาก
ขยะมูลฝอย 
-ไม่มีปัญหาเรื่อง
มลพิษ 

 กอง
สาธารณสุข  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    แนวทางที่ 2  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
231 โครงการท้องถิ่นไทย  

รวมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สี
เขียว 

-เพ่ือรณรงค์การ
ปลูกต้นไม้ 
-เพ่ือสร้างพ้ืนที่สี
เขียว เพ่ิมความร่ม
รื่น และปรับภูมิ
ทัศน์ภายในเขต
เทศบาล 

- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 
 - ส่งเสริมการปลูก
หญ้าแฝกตาม
พระราชดำริ ในพ้ืนที่
ลาดชันเพื่อลดการ
พังทลายของหน้าดิน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาล    
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
สร้างความร่มรื่น 
และประชาชนมี
จิตสำนึกในการรักษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กองช่าง  

232 โครงการจัดกิจกรรม  
ปลูกต้นไม้และปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ       
“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ 
เพ่ือแผ่นดิน” 

เพ่ือสร้างพ้ืนที่สี
เขียว เพ่ิมความร่ม
รื่นและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้   ดูสวยงาม 
 

ปลูกต้นไม้ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
โคนต้นไม่น้อยกว่า 3 
นิ้ว 
ตามแบบเทศบาล
กำหนด  

- - 50,000 - - จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

 
 

พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาล 
มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
และมีความร่มรื่น 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    แนวทางที่ 2  ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล 
แผนงาน สาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
52 62 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
233 โครงการชุมชนน่าอยู่ เพ่ือรณรงค์ให้

ประชาชนปลูก
ต้นไม้บริเวณ
บ้านและจัด
หน้าบ้านให้
สวยงาม 
 

- จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และจัดสวนหน้า
บ้าน 
  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

-พ้ืนทีใ่นเขต
เทศบาลมีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม สร้างความ
ร่มรื่น 
 

 กอง
สาธารณสุข  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    แนวทางที่ 3  สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
234 โครงการสร้าง

จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชน
ได้รับการพัฒนาท้ังทาง
ร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญาเต็มตาม
ศักยภาพและเหมาะสม
ตามวัย 
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
ให้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการร่วม
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
-เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน 
กล้าคิด กล้าคิด และ
กล้าแสดงออกในทางที่
ถูกต้อง 

จัดกิจกรรมค่าย
เยาวชนและให้
ความรู้เรื่องของการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ให้กับ
เยาวชน  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนิน 
การ 

 

-เยาวชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม 
-เยาวชนได้ใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์
ในการร่วมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
-เยาวชนกล้าคิด กล้า
แสดงออกในทางท่ี
ถูกต้อง เหมาะสม 

สำนักปลัด 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 152 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
235 โครงการลดการใช้

สารเคมี เพื่อรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้
สารอินทรีย์แทน
การใช้สารเคมี 
 

จัดกิจกรรมรณรงค์ลด
การใช้สารเคมี 

 50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรมที่

ได้
ดำเนินการ 

 

มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสภาพแวดล้อม    
ดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ พัฒนาแหล่งน้ำ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม    แนวทางที่ 4  การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
2563 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
236 โครงการส่งเสริมการ

ใช้พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์
พลังงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนช่วยกัน
ประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์
พลังงาน 
 

จัดอบรมให้ความรู้ใน
การประหยัดและ
อนุรักษ์พลังงาน  

 50,000  50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

มีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอ 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

สำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บรเิวณข้างกองทุนฯ 
ถึงบ้านนาย  บุญเสริม รอดมั่น) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
บริเวณข้างกองทุนฯ  ถึงบ้าน
นายบุญเสรมิ รอดมั่น หมู่ที่ 1 
ตำบลทุ่งยั้ง ตามประมาณการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

170,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยต้นยางใหญ่) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ต้นยางใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

100,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยข้างคลองแม่พร่อง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยข้างคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 2      
ต.ทุ่งยั้ง ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

170,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยข้างโรงเรียน   
ศิลปศาสตร์ถึงบ้านนางสมบูรณ์ 
อุดมประสิทธ์ิ) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ข้างโรงเรียนศลิปศาสตร์ถึง  
บ้านนางสมบูรณ์ อุดมประสิทธ์ิ 
หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง ตาม
ประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

68,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ และไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยบ้านนายเสริมส่ง  คำฮ้อ) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายเสริม
ส่ง  คำฮ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

17,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ
และไฟฟ้า

แรงต่ำ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย6 บริเวณหลัง  
บ้านนางพูล  แก้วกุลศรี) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอย6 บรเิวณหลัง  บ้านนางพูล  
แก้วกุลศรี  หมู่ที่ 1  ต.ไผล่้อม 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

100,000 - - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยหลังตลาดสดทุ่งยั้ง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยข้างคลองแม่พร่อง หมู่ที่ 2      
ต.ทุ่งยั้ง ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- 120,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนางสมนึก 
แก้วกลุศรี) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ       
ซอยบ้านนางสมนึก แก้วกลุศรี 
หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม ตาม
ประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- 78,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะบ้านไผล่้อม ซอย
ร้านก๋วยเตีย๋วลุงทม) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และ
ไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายเสริม
ส่ง  คำฮ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- 50,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านนายปาน  ภู่โต) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
บ้านนายปาน  ภู่โต  หมู่ที่ 6   
ต.ทุ่งยั้ง ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- 83,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านนางสาวทองคำ 
บุญมี) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
บ้านนางสาวทองคำ บุญมี     
หมู่ที่ 1  ต.ไผ่ล้อม  ตาม
ประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- 112,000 - - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการติดตั้งระบบไฟฟา้แรง
ต่ำ 3 เฟส 4 สาย ระบบประปา 
บริเวณสวนสาธารณะหนอง  
พระแล 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส 4 
สาย ระบบประปา บริเวณ
สวนสาธารณะหนองพระแล  
ตามประมาณการการไฟฟ้า   ส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - 47,900 - - ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำ 
จำนวน 1 

จุด 
 
 

มีไฟฟ้าใชส้ำหรับ
กิจการประปาเพื่อ 
ให้ประชาชนมี
น้ำประปาสำหรับ
การอุปโภค บริโภคที่
สะอาดและเพียงพอ 

กองช่าง 

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยอุตรนาฎถึง   
บ้านนายสาคร  แสนดีน้อย) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
อุตรนาฎถึง   บ้านนายสาคร  
แสนดีน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - 104,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

14 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 
จังหวัดอุตรดิตถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะซอยบ้าน ร.ต.พันธ์ศักดิ์  
มีสุขถึงบ้าน  นายบุญนำ อว่มอ่ำ) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอยบ้าน 
ร.ต.พันธ์ศักดิ์  มสีุขถึง บ้านนาย
บุญนำ อ่วมอ่ำ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - 529,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยหลังอนามัยไผล้่อม 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยหลงั
อนามัยไผ่ล้อม หมู่ที่ 1 ต.ไผล่้อม 
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - 
 

267,000 - 
 

 

 

- ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
บ้านไผ่ล้อม ซอยวิหารเก่าหลวง
พ่อเพ็ชร) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
ให้เกิดความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านไผ่ล้อม 
ซอยวิหารเก่าหลวงพ่อเพ็ชร หมู่ท่ี 1 
ตำบลไผ่ล้อม ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์
กำหนด 

- - 35,535 - - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ  
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยหลม่นาง 1  
(บ้านนายสันติ  มลูเจริญ) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยหล่มนาง 1  (บ้านนายสันติ  
มูลเจริญ) หมู่ที่ 6  ต.ทุ่งยั้ง     
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - 222,000 - - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนางสาว    
ศิรินทิพย์) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนางสาว  ศิรินทิพย์ หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งยั้ง ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 87,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบำนาญ4)  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยซอยบำนาญ4  หมู่ที่ 6    
ต.ทุ่งยั้ง  ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 82,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยหมู่บ้านพฤกษ์
พงศ์พันธ์ ) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
หมู่บ้านพฤกษ์พงศ์พันธ์  หมู่ที่ 6 
ตำบลทุ่งยั้ง ตามประมาณการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 104,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยบ้านนาย
สมศักดิ์  พิมพ์โพธิ์) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
บ้านนายสมศักดิ์  พิมพ์โพธิ ์
หมู่ที่ 3 ต.ไผล่้อม ตามประมาณ
การการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์กำหนด 

- - - 79,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำและไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนางฉวี  สีตาล) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนางฉวี       
สีตาล  หมู่ที่ 2   ต.ทุ่งยั้ง      
ตามประมาณการการไฟฟ้า   
ส่วนภูมภิาคจังหวัดอุตรดติถ์
กำหนด 

- - - 100,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ
และไฟฟ้า
สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยข้างคลองตะกู) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
ข้างคลองตะกู หมู่ที่ 2  ต.ทุง่ยั้ง  
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 285,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยบ้านทุ่งยั้งใต้  
ซอยสระเจ็ดนางจุดที่ 2) 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย
บ้านทุ่งยั้งใต้  ซอยสระเจ็ดนาง 
จุดที่ 2 หมู่ที่ 3  ต.ทุ่งยั้ง     
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 152,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านทุ่งยั้งใต้   
จุดที่ 1) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านทุ่งยั้งใต้ จุดที่ 1  หมู่ที่ 3  
ต.ทุ่งยั้ง  ตามประมาณการการ
ไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 307,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 อุดหนนุการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนาย       
ชัยณรงค์  บัตรมาก)    

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านนายชัยณรงค์  บัตรมาก    
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง  ตามประมาณ
การการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์กำหนด 

- - - 69,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ถนนคลองโปร่ง – 
บ้านร้องสมอ) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ถนนคลองโปร่ง – บ้านร้องสมอ    
หมู่ที่ 4  ต.ทุ่งยั้ง ตามประมาณ
การการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์กำหนด 

- - - 164,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนายหล้า 
หลวงพระบาง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยบ้านนายหล้า หลวงพระ
บาง  หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งยั้ง    
ตามประมาณการการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์กำหนด 

- - - 69,000 - ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 จุด 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ บ้านนายช่วย   
คำเพ็ง หมู่ที่ 2  ต.ไผ่ล้อม 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตาม
แบบท่ีกำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - - 180,000 - จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอย 10 ทุ่งนาแค 
หมู่ที่ 2  ต.ทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตาม
แบบท่ีกำหนด จำนวน 1 สาย 

- - - 494,000 - จำนวน แห่งที่
ดำเนินการ 

 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยหล่มนาง 2 หมู่ที่ 6   
ต.ทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ    ตาม
แบบท่ีกำหนด จำนวน 1 แห่ง 

- - - 37,000 - จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยถนนริม     
คลองเรือ  หมู่ที่ 6 ต.ไผ่ล้อม  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ  
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน   
1 สาย 

- - - 165,000 -- จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
ปรับปรุง 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

33 อุดหนุนโรงเรียนชุมชน       
ไผล่้อมวิทยา  

เพื่อการคมนาคม   
ที่สะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายใน
บริเวณโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม-
วิทยา หมู่ที่ 3  ต.ไผ่ล้อม  
ตามแบบแปลนท่ีโรงเรียน 
กำหนด จำนวน 1 สาย 

- - - 623,700 - จำนวน กม.    
ที่ดำเนินการ 

 

นักเรียนมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและมีความ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนาย
รุ่งเรือง) 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยบ้านนายรุ่งเรือง หมู่ที่ 2  
ต.ทุ่งยั้ง  ตามประมาณการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจังหวัด
อุตรดิตถ์กำหนด 

- - - - 61,000 ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
จังหวัดอุตรดติถ ์
(โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยบ้านนายอรณุ  
ชัยช่อฟ้า)  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ซอยบ้านนายอรณุ  ชัยช่อฟ้า  
หมู่ที่ 2  ต.ทุ่งยั้ง  ตามประมาณ
การการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
จังหวัดอุตรดติถ์กำหนด 

- - - - 59,000 ขยายเขต
ไฟฟ้า

สาธารณะ 
จำนวน 1 

จุด 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะข้างหมวดการทาง   
ลับแล หมู่ที่ 1  ต.ทุ่งยั้ง   

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะตาม
แบบท่ีกำหนด จำนวน 1 สาย 

- - - - 140,000 จำนวน แห่งที่
ได้ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยไผส่ีเงิน  
คุ้ม 2 หมู่ที่ 1  ต.ไผ่ล้อม  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน 1 
แห่ง 

- - - - 85,000 จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ รมิคลองแม่พร่อง
จากหัวสะพานถึงฝายตาด  
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน 1 
แห่ง 

- - - - 286,000 จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
แรงต่ำ ซอยบ้านนายพรไพร   
รัตน์เพ็ชร หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง  

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและให้
เกิดความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ      
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน   
1 แห่ง 

- - - - 60,000 จำนวน แห่ง 
ที่ได้

ดำเนินการ 
 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ตั้งแตเ่มรุวัดโพธิ์ทอง 
ถึงโรงปุ๋ย  หมู่ที่ 3  ต.ไผ่ล้อม 
 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และให้เกดิความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ตามแบบท่ีกำหนด จำนวน    
1 สาย 

- - - - 500,000 จำนวน กม. ที่
ได้ดำเนินการ 

 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 2 พัฒนาชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลไผ่ล้อม 

เพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

จ่ายสมทบในอัตราส่วน
ที่ระเบียบกำหนดไว ้
 

 100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน  
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

สร้างความเข้มแข็ง  
ให้ชุมชนและสมาชิก
ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 3 พัฒนาด้านความมั่งคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอลบัแล เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่กิ่งกาชาดอำเภอ 
 

 20,000  20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน  
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ได้รับการช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 
 

สำนักปลดั 
 

43 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ผู้ประสบภยัต่าง ๆ  

อุดหนุนงบประมาณ
ให้แก่เหล่ากาชาด
จังหวัด 
 

30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
ได้รับการช่วยเหลือใน
เบื้องต้น 
 

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๗ : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 3 พัฒนาด้านความมั่นคงและปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

เพือ่ดำเนินการตาม
นโยบายของ
กระทรรวงมหาด 
ไทยในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณให้
สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
ลับแล 
 

 30,000  30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน  
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

เป็นสถานท่ีกลางเพื่อ
รวบรวมข้อมลูปัญหา
ความต้องการของ
ประชาชน ให
คำแนะนำ ปรึกษาใน
การขอรับความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ  

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน    แนวทางที่ 3 พัฒนาและยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล 
แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 อุดหนุนชุมชนตามโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

เพื่อพัฒนาระบบ
บริหารจดัการ
สาธารณสุขมูลฐาน 
ในชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละชุมชน 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้ ชุมชน จำนวน 9 
ชุมชน   

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

ชุมชนสามารถ
พัฒนาระบบบริการ
จัดการสาธารณสุข
ในชุมชนได้และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 : ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตประชาชน    แนวทางท่ี 2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
แผนงาน สาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้  เพื่อเอาชนะยา 
เสพติดอำเภอลับแล 

เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกัน 
ปราบปราม แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและ
ให้ผู้เสพยาไดร้ับการ
บำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธี 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้อำเภอลับแล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

อัตราการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง ผู้
เสพยาได้รับการบำบดั
ฟื้นฟ ู

กอง
สาธารณสุข 

47 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้  เพื่อเอาชนะยา 
เสพติดจังหวัดอุตรดิตถ ์
 
 

เพื่อดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกัน 
ปราบปราม แก้ไข
ปัญหายาเสพตดิและ
ให้ผู้เสพยาไดร้ับการ
บำบัดฟื้นฟูอย่างถูกวิธี 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้จังหวัดอุตรดติถ ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

อัตราการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลดลง ผู้
เสพยาได้รับการบำบดั
ฟื้นฟ ู

กอง
สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-       
ยุวกาชาด 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
การเรยีนการสอนของ
นักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

49 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ตามหลักคา่นิยม  
12 ประการ 
 

เพือ่ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

จัดกิจกรรมตามหลัก
ค่านิยม 12 ประการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนมีคณุธรรม 
จริยธรรมที่ด ี

กอง
การศึกษา 

50 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรม 
ที่ได้

ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มี
ความรู้และทักษะ
ตามหลักสูตร ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด 
 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 อุดหนุนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเทศบาล 
โครงการอาหารกลางวัน 

-เพื่อให้นักเรียนได้ 
รับประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 
-แบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อให้นักเรียนมี สุข
นิสัยที่ด ี

-อาหารกลางวัน 
จำนวน  200 วัน   
ในอัตราคนละ 20
บาทต่อวัน   

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 เด็กนักเรียน
ทุกคนได้ทาน

อาหาร
กลางวันครบ 

ถ้วน 

-นักเรียนได้
รับประทานอาหารที ่
มีคุณค่า มีสุขภาพ  
ร่าง กายแข็งแรง
น้ำหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถ ภาพทางกาย
ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด 

กอง
การศึกษา 

52 อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน โครงการ
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 
 
 

เพือ่ส่งเสริมกิจกรรม
การเรยีนการสอนของ
นักเรียน 

จัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จำนวน
กิจกรรม 

ที่ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

53 อุดหนุนเครือข่ายกลุ่ม
โรงเรียนทุ่งเวฬุวัน โครงการ
ยกระดับพัฒนาคณุภาพ
นักเรียน  (ติวเตอร์สูฝ่ัน) 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

นักเรียนมผีลการ
ทดสอบระดับชาติขั้น
พื้นฐานสูงกว่าปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กิจกรรม 
ที่ได้

ดำเนินการ 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มี
ความรู้และทักษะตาม
หลักสตูร ตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 1  พัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนงาน การศึกษา 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
โครงการศูนย์การเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่ชุมชน 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปปรับใช้ใน
การดำรงชีวิต
ประจำวัน 

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรยีนรู้ในเขต
ตำบลทุ่งยั้ง-ไผล่้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรม 
ที่ได้

ดำเนินการ 

นักเรียนได้ศึกษา
จากแหล่งเรยีนรู้
และสามารถนำ
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้และ
สามารถใช้เป็น
ตัวอย่างแหล่งศึกษา
ดูงานของชุมชนได้ 
 

กอง
การศึกษา 

55 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
(โครงการหลักสตูรระยะสั้น
อาชีพการแสดงกลองยาว
พื้นบ้าน) 
 

เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้และนำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 

นักเรียนได้ประสบการณ์
ตรงจากการเรียนรู้โดย
การฝึกภาคปฏิบตัิอาชีพ
การแสดงกลองยาว
พื้นบ้าน โดยภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

- - 95,000 - - กิจกรรม 
ที่ได้

ดำเนินการ 

นักเรียนได้
ประสบการณ์จากการ
เรียนรู้และสามารถ 
นำความรูไ้ปประกอบ
อาชีพได้และนักเรียน
มีจิตสำนึกรักท้องถิ่น
ของตนและร่วม
อนุรักษ์ศลิปะ 
วัฒนธรรมมรดก 
อันล้ำค่าของ ไทย 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านการศาสนา วัฒธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ดีงาม 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 อุดหนุนอำเภอลับแล โครงการ
สนับสนุนจดักิจกรรมในราช
พิธีและรัฐพิธีอำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์

เพื่อเสรมิสร้างความ
จงรักภักดีของ
ข้าราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมในงานราช
พิธีและรัฐพิธีสำคัญ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน อปท. 
รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนในพ้ืนที
อำเภอลับแลมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

สำนักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   พัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านการศาสนา วัฒธรรมประเพณีภูมิปัญญาที่ดีงาม 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 อุดหนุนอำเภอลับแล โครงการ
จัดกิจกรรมร่วมงานพระยา
พิชัยดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดติถ์ 

เพื่อเสรมิสร้างความ
จงรักภักดีของ
ข้าราชการและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
ที่มีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมในงาน 
ราชพิธีและรัฐพิธสีำคัญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
กิจกรรม ท่ี

ได้
ดำเนินการ 

หน่วยงานราชการ 
องค์กรเอกชน อปท. 
รัฐวิสาหกิจและ
ประชาชนในพ้ืนที
อำเภอลับแลมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย ์
 

กอง
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การท่องเที่ยวและการกีฬา    แนวทางที่ 4  พัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 อุดหนุนโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา
นักเรียนต้านยาเสพติด 
 

-เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ
และพัฒนาการกีฬา    
-เพื่อเสริมสรา้งความ
สามัคคมีีวินัย 
-เพื่อให้นักเรียนห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรยีน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาและ ใช้เวลา
ว่างออกกำลังกายและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 

59 อุดหนุนเครือข่ายกลุ่มโรงเรยีน
ทุ่งเวฬุวัน โครงการแข่งขัน
กีฬา กรีฑานักเรยีน 
 
 

-เพื่อเสริมสรา้งสุขภาพ
และพัฒนาการกีฬา    
-เพื่อเสริมสรา้งความ
สามัคคมีีวินัย 
-เพื่อใหน้ักเรียนห่างไกล
จากยาเสพติด 

จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา-กรีฑานักเรยีน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
กิจกรรม  

ที่ได้
ดำเนินการ 

นักเรียนได้พัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาและ ใช้เวลา
ว่างออกกำลังกายและ
ห่างไกลจากยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                        แบบ  ผ.02/1 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม มีความมั่นคงทางอาหาร มีรายได้ และอาชีพที่เหมาะสม มีสุขภาวะชุมชน และมีความมั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน    แนวทางท่ี 1 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 
2561 

)บาท(  
2562 

)บาท(  
52 63 

)บาท(  
2564 

)บาท(  
2565 

)บาท(  
1 โครงการก่อสร้าง

หลังคากันฝนหน้าเมรุ
วัดพระบรมธาตุ 
 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้เป็นสถานที่ 
จัดกิจกรรมของ
หมู่บ้าน 

ก่อสร้างหลังคากันฝน 
ตามแบบท่ีเทศบาล
กำหนด จำนวน 1 หลัง 

- - - 1,500,000 - จำนวน 
หลัง ที่ได้
ดำเนินการ 

เป็นสถานที่ใช้ใน
การประกอบ
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน/ตำบล 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานกีฬา 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

เพ่ือใช้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ
เทศบาล 

ก่อสร้างหลังคา ขนาดกว้าง 
18.50 เมตร ยาว 32 
เมตร  
ตามแบบเทศบาลกำหนด  
จำนวน 1 แห่ง 

- - - 2,000,000 - จำนวน 
แห่ง ที่ได้
ดำเนินการ 

 
 

มีสถานที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ  

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ - - ............ .............. .............. 3,500,000 ............. - - - 
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แผน ผ.03 
บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือนำมาปฏิบัติงาน
ต่างๆของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  

พัดลมใหญ่ ขนาด 48 
นิ้ว พร้อมโครงเหล็ก  
จำนวน  6 ตัวๆ ละ 
20,000 บาท 

 120,000 - - - สำนักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด 

อุปกรณ์แปลงสัญญาณ 
(Media Converter) 
จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 
5,500 บาท 

- 16,500 - - - สำนักปลัด 

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 (จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องอ่านบัตรแบบ
เอนกประสงค์ (Smart 
Card Reader) จำนวน 
8 เครื่อง ๆ ละ  700 
บาท 

- 5,600 - - - สำนักปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ในการ
จัดพิมพ์เอกสาร
ทางราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานระมวลผล
แบบ ที่ 2  

- - 29,000 29,000 - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ความละเอียดใน
การจัดพิมพ์
หนังสือราชการ 

เครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิด
ฉีดหมึก (Inkjet) 
จำนวน  1  เครื่อง 

- - 15,800 15,800 - สำนักปลัด 

6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพ่ือใช้สำรอง
ไฟฟ้าในกรณี
ไฟดับหรือไฟตก
และช่วยยืดอายุ
การใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 

- - 5,800 5,800 - สำนักปลัด 

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ของกระทรวง ICT)  

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัย
โดยทั่วไปภายใน
บริเวณสำนักงาน
เทศบาล 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) ชนิด
เครือข่ายแบบมุมมอง
คงท่ีสำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคารพร้อม
อุปกรณ์และ
ดำเนินการติดตั้งทั้ง
ระบบ จำนวน 8 จุด 
บริเวณสำนักงาน
เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง 

- - 498,900 - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

เพ่ือนำมาใช้
ปฏิบัติงานต่างๆ
ของเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง  

รถโดยสาร (รถราง
บริการประชาชน) 
ขนาดจำนวน 40  
ที่นั่ง ตัวรถชนิด 4 
ล้อ เครื่องยนต์
ดีเซล 4 สูบ ระบาย
ความร้อนด้วยน้ำ
พร้อมอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานผู้ผลิต 
จำนวน 1 คัน 

- - 1,350,000 - - สำนักปลัด 

9 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีทำงานล้อเลื่อน 
แบบมีพนักพิง มี 
ท้าวแขน (พนักงาน) 
จำนวน 7 ตัว ๆ ละ 
2,300 บาท 
 

- - 16,100 - - สำนักปลัด 

10 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีทำงานไม้สัก 
ล้อเลื่อน แบบมีพนัก
พิง มีท้าวแขน 
(ผู้บริหาร) 
จำนวน 1 ตัว  
 

- - 3,800 - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้สำหรับ
โทรศัพท์ภายใน
สำนักงาน 

ตู้แผงควบคุมโทรศัพท์ 
จำนวน 1 ชุด 

- - 18,500 - - สำนักปลัด 

12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์สำนักงาน 
จำนวน 20 เครื่อง ๆ 
ละ 700 บาท 

- - 14,000 - - สำนักปลัด 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โทรศัพท์แม่ข่าย 
จำนวน 1 เครื่อง  
 

- - 10,000 - - สำนักปลัด 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีทำงานล้อเลื่อน 
แบบมีพนักพิง มีท้าว
แขน (ผู้บริหาร) 
จำนวน 1 ตัว  

 

- - 2,000 - - สำนักปลัด 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

โต๊ะทำงานเหล็ก 
ขนาด 5 ฟุต  
จำนวน 1 ตัว  
 

- - 6,000    

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้สำหรับ
จัดเก็บเอกสาร
และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ 

ตู้เก็บเอกสาร ชนิด
เพ่ิมข้าง ขนาด 3 
ลิ้นชัก จำนวน  3 หลัง 
ๆ ละ 3,700 บาท 
 

- - 11,100 - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้สำหรับ
จัดเก็บเอกสาร
และวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ 

ตู้เอกสารเหล็ก บาน
เลื่อนกระจก สูง 4 
ฟุต  จำนวน 2 หลัง 
ๆ ละ  2,600 บาท 

- - 5,200 - - สำนักปลัด 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้สำหรับจัด 
เก็บตัวอย่างพันธุ์
พืช วัตถุโบราณ
และอ่ืนของ
โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชฯ 

ตู้โชว์ไม้สัก ขนาด 
40 x 160 x 160 
ซม. จำนวน 1 หลัง 

- - 25,000 - - สำนักปลัด 

19 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวง ICT ) 
 

เพื่อไว้ใช้ในการจัด 
พิมพ์เอกสารหนังสือ
ราชการต่างๆ และ
สำหรับใช้ในห้อง
ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลทุ่งยั้ง 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก สำหรับ 
งานประมวลผล  
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 22,000 - - สำนักปลัด 

20 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง (รถส่วนกลาง) 
(จัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

เพ่ือใช้ในการ
ติดต่อราชการ 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400ซีซี ขับเคลื่อน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 

- - - 787,000 - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ

ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์ดีด
ธรรมดา ขนาด  
18 นิ้ว  
จำนวน 1 เครื่อง  
 

- - 28,000 - - กองคลัง 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวง ICT ) 

เพ่ือไว้ใช้ในการ
พิมพ์เอกสาร 
หนังสือราชการ
ต่างๆ 

เครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์  (Ink 
Tank  Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - 4,300 - - กองคลัง 

23 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
(จัดซื้อตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

เพ่ือใช้ในกิจการ
กองคลังในการ
สำรวจร้านค้า 

รถจักรยานยนต์ 
ขนาด 120 ซีซี  
จำนวน 1 คัน 
 

- - - 51,000 - กองคลัง 

24 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

โต๊ะทำงานเหล็ก 
ขนาด 3.5 ฟุต 
จำนวน 1 ตัว  
 

- - 3,900 - - กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

25 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

เก้าอ้ีทำงาน
ล้อเลื่อน แบบมี
พนักพิง มีท้าวแขน 
จำนวน 1 ตัว  

 

- - 1,900 - - กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของ
กระทรวง ICT) 

เพ่ือใช้ในการ
จัดพิมพ์เอกสาร
ทางราชการ 

เครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานระมวล
ผลแบบ ที่ 2  

- - - 29,000  กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

27 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์อมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวง ICT )  

เพ่ือใช้สำรองไฟฟ้า
ในกรณีไฟดับหรือ
ไฟตกและช่วยยืด
อายุการใช้งานของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 1 kVA 

- - - 5,800 - กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

28 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
(จัดซ้ือตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ของ
กระทรวง ICT ) 
 

เพ่ือไว้ใช้ในการ
พิมพ์เอกสาร 
หนังสือราชการ
ต่างๆ 

เครื่องพิมพ์ แบบ
ฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์(Ink 
Tank  Printer)
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 4,300 - กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้าน
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารของ
เทศบาล 

เครื่องรับวิทยุระบบ
กระจายเสียงชนิดไร้
สาย UHF – FM และ
ลำโพงฮอร์น ขนาด 
15 นิ้ว 60 วัตต์ 
จำนวน 16 ชุด (ราคา
นี้รวมค่าติดตั้งและวัสดุ
สิ้นเปลืองแล้ว) 
 

- - - 1,010,000 - กอง
วิชาการ

และ
แผนงาน 

30 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 

เพ่ือใช้ในการเก็บ
เอกสาร 

ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน
จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 
5,500 บาท  

- - - 11,000 - กองวิชาการ
และ

แผนงาน 

31 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุ
การจราจร
ภายใน 
เขตเทศบาล 

ติดตั้งไฟเตือน ชนิด
หลอด LED พลังงาน
แสงอาทิตย์พร้อม
อุปกรณ์ จำนวน  
15 ชุด 

- - 375,000 - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

เพ่ือป้องกันการ
เฉี่ยวชน หรือ
อุบัติเหตุต่าง ๆ 
ในทางแคบและตาม
แยกท่ีเป็นมุมอับ 

ติดตั้งกระจกโค้ง
จราจร ขนาด  
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
24 นิ้ว พร้อม
อุปกรณ์จำนวน 
15 ชุด 

- - 150,000 - - สำนักปลัด 

33 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เพ่ือใช้ในการจัด
งานรัฐพิธีต่างๆ 
และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

เต็นท์ทรงจั่ว ขนาด 
4 x 8 x 3 เมตร 
จำนวน  5 หลังๆ
ละ 24,000 บาท 

- - 120,000 - - สำนักปลัด 

34 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
(จัดซ้ือตามราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์) 

เพ่ือติดตั้งในป้อม
ยามหนองพระแล 
ได้รับรู้ข่าวสาร
ในช่วงที่ประจำการ 
/เข้าเวร 

โทรทัศน์ แอลอีดี 
(LED TV) 
ขนาด 32 นิ้ว 

- - - 13,000 13,000 สำนักปลัด 

35 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ระบบ VHF/FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต์  
จำนวน 18 เครื่อง  

- - 216,000 - - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ชนิดประจำที่ 
ขนาด 40 วัตต์  
จำนวน 1 เครื่อง  
 

- - 30,000 - - สำนักปลัด 

37 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องรับส่งวิทยุ 
ชนิด 
ติดรถยนต์ 25 
วัตต์  จำนวน 1 
เครื่อง  
 

- - 24,000 - - สำนักปลัด 

38 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เวทีถอดประกอบ
ได้สำเร็จรูป ขนาด
กว้างยาวไม่น้อย
กว่า 12 x 6 x 
0.65 เมตร  
 

- - 130,000 - - กอง
การศึกษา 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
2561 )  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด 
ตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน
ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 2 เครื่อง  
ราคาเครื่องละ 
28,600 บาท 

- - 57,200 - - กอง
สาธารณสุข 

40 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
สำนักงาน 
  

เพ่ือจัดเก็บ
อุปกรณ์เครื่องใช้ 
สิ่งของมีค่าของ
พนักงานที่อยู่ 
เวรยาม 

ตู้ล็อกเกอร์ แบบ  
18 ช่อง จำนวน  
1 หลัง มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม (มอก.) 

- - 8,000 - - กอง
สาธารณสุข 

41 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
(จัดซ้ือตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 
2561 )  

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 
2,400 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ
กว่า 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ   
แบบดับเบิ้ลแค็บ 
จำนวน 1 คัน 

- - 814,000 - - กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 

รถยนต์บรรทุกขยะ
มูลฝอย แบบอัด
ท้าย ชนิด 6 ล้อ 
เครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาด  6 สูบ 4 
จังหวะ เป็น
เครื่องยนต์ดีเซลที่
ได้มาตรฐาน มอก. 
2315-2551 มี
กำลังสูงสุดไม่น้อย
กว่า 170 กิโลวัตต์ 
หรือ 240 แรงม้า 
ติดตั้งตู้บรรทุกขยะ
มูลฝอย มีขนาด
ความจุ ไม่น้อยกว่า 
12 ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งชุด
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ทุกชนิด
เป็นของใหม่ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน 

- - 3,650,000 - - กอง
สาธารณสุข 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์อื่น 
  

เพ่ือใช้ในการ
กำจัดขยะมูล
ฝอยของ
เทศบาล 

เตาเผาขยะแบบ
ควบคุมอากาศไม่ใช้
พลังงาน จำนวน 1 
เตา (รายละเอียดตาม
แบบเทศบาลกำหนด) 

- - - 3,000,000 - กอง
สาธารณสุข 

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 
 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ตู้แร็คไฟพาร์ 8 ช่อง 
ขนาดกว้าง 52 ซม. 
ยาว 100 ซม. สูง  
50 ซม. จำนวน 2 ตู้   
ตู้ละ 4,800 บาท 

- - 9,600 - - กองช่าง 

45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์ 
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพ่ือนำมา
ซ่อมแซม 
ไฟส่องสว่าง
บริเวณสนาม
กีฬาเทศบาล 

จัดซื้อโคมไฟสปอร์ทไลท์ 
ขนาด 1000 วัตต์ 
(MH) จำนวน 10 ชุด  
ชุดละ 14,300 บาท 

- - 143,000 143,000 - กองช่าง 

46 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์
เอนกประสงค์  (สาม
ล้อบรรทุกมีกันสาด) 
ขนาด 150 ซีซี 
จำนวน 1 คัน 

- - 80,000 - - กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือนำมา
ปฏิบัติงาน
ต่างๆของ
เทศบาลตำบล
ทุ่งยั้ง  

รถไทยแลนด์ 4 ล้อ   
จำนวน 1 คัน 
-รถไทยแลนด์หัวธรรมดา 
ความยาว 3.70 เมตร มี
หลังคาเหล็ก กระบะเหล็ก
เปิดได้ 3 ด้าน พร้อม
ยกดั๊มได้แบบไฮโดรลิก 
-เกียร์ระบบ 5 สปดีแบบ
พิเศษโลวฮ์าย 
-แบตเตอรี่ 120แอมป ์
-ยางใหม่ 5 เส้น  
ขนาด 750-15 
ดอกสร้อย 2 เส้น 
ขนาด 750-15  
ดอกบั้ง 3 เส้น 
-คานหน้าและเพลาท้าย
ดั๊มเบรก 4 ล้อ 
-เพลาท้ายลอยซุปเปอร์
แอลป ์
-แหนบ 2 ช้ัน แบบ 
อัดจารบีพิเศษใหญ ่
-คัชซี 5 นิ้ว ติดตั้งระบบ
เบรกลม 
-มีเครื่องยนต์ ฯลฯ 

- - - - 425,000 กองช่าง 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

- พ่อพันธุ์โคเนื้อ 
(พันธุ์บราห์มัน   
จำนวน  1 ตัว      
เป็นเงิน 80,000 
บาท 

- - 80,000 - - สำนักปลัด 

49 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ (จัดซื้อตาม
เกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด ของกระทรวง 
ICT)  
 

เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยโดยทั่วไป
ภายในชุมชนเขต
เทศบาล 

ติดตั้งกล้องโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV)  
ชนิดเครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป
พร้อมอุปกรณแ์ละ
ดำเนินการติดต้ังทั้ง
ระบบ จำนวน  6 จุด 
ภายในชุมชนในเขต
เทศบาล  (จัดซ้ือตาม
เกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐาน
ของระบบกล้อง 
โทรทัศนว์งจรปิดของ
กระทรวงดิจิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม) 

- - - 495,700 - สำนักปลัด 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมอาชีพให้
เกษตรกรมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

- แม่พันธุ์โคเนื้อ  
จำนวน 25 ตัว ๆ  
ละ 44,000 บาท    
เป็นเงิน 
1,100,000 บาท 
- พ่อพันธุ์แพะ 
จำนวน 5 ตัว ตัว
ละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 75,000 
บาท 
- แม่พันธุ์แพะ 
จำนวน 50 ตัว   
 ตัวละ 4,000 
บาท เป็นเงิน 
200,000 บาท 

- - - 1,375,000 - สำนักปลัด 
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ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลถือเป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม

ยุทธศาสตร์ ที่จะชี้ให้เห็นว่าส่วนราชการได้ปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามพันธกิจภารกิจตามอำนาจหน้าที่
เป้าหมายผลผลิตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นกระบวนการสำคัญของการกำกับตรวจสอบให้การใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างคุ้มค่าเพ่ือความ
สอดคล้องและวัดความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล  เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพ ของการบริหารจัดการในการสร้างผลผลิต และการให้บริการของส่วนราชการ 
การติดตามและประเมินผลที่ทำอย่างสม่ำเสมอให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีความน่าเชื่อถือและจะเป็นเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพของผู้บริหารในการจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์กรอีกด้วย จากกรอบ
แนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่า เริ่มจากการได้รับทรัพยากร
ไปเพ่ือดำเนินงานโครงการต่างๆ การวางระบบการติดตามเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิง
การบริหารแผนงานเพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเงื่อนไขเวลา 
 การนำแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 เป็นการนำโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีไปดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยต้อง
กำหนดองค์กรที่รับผิดชอบและวิธีการดำเนินการ 
 -การติดตาม 
 เป็นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดำเนินการของแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้ันตอน/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ หรือไม่  
 -การประเมินผล 
 เป็นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน/โครงการ ที่นำไปปฏิบัติว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 

ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลแสลงพัน ได้ดำเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ซึ่งการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น การติดตามและประเมินผลนั้นใช้แบบรายงาน 2 รูปแบบตามที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้เป็นแนวทาง คือ 

1 .แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงานแบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงานทั้ง 2 แบบ คือ 
    3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 3.2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  
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เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง ที่ 582/2561  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  ลงวันที่ 28 กันยายน 2561    ประกอบด้วย 

๑. นายชลอ   มั่นเจ๊ก  สมาชิกสภาเทศบาล  ประธาน   
๒. นายชาคริต     จารุชาต  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๓. นายเดชาชัย    คำเพ็ง  สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
๔. นายน้อย       มีรอด  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๕. นางวรรณพรอนง ม่วงหม้าย ผู้แทนประชาคม   กรรมมการ 
๖. นายอภิชาติ    แสงเทียน ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๗. นายทรงฤทธิ์      พรหมแก้วต่อ ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
๘. นางสาวสุภจิรา อ่อนวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ 
๙. นางจันทร์เพ็ญ วงษ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
๑๐. นางสาวยาใจ กอนวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
11. นางสาวมาล ี คล้ายชม  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
12. นายยุทธพงษ์ มั่นถึง  ปลัดเทศบาล   กรรมการ/เลขานุการ 
๑3. นายภัทรวิทย ์ สอนคำ  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวประกอบ ทิพย์ตึก  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
     5. ทั้งนี้ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 02931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม 2562 โดยดำเนินการดังนี้ 
       -ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย (รายละเอียดการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
       -การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯสามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
วิธีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
พร้อมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  (ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งอนุกรรมการ
หรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร) 
 

การกำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง/ปี 
 2.  ประเมินผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

 ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

ทต. 1. ใช้แบบรายงานท่ี  2   
แบบติดตามผลการดำเนินงาน
ของ ทต.. รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  

ทุกๆ 
3 เดือน 

ทต. 1. ใช้แบบรายงานท่ี 1   การกำกบั
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ของ ทต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ ทต..
ประกาศใช้

แผน 

1. ใช้แบบรายงานท่ี 3/1  แบบ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์  
2. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานของ ทต. ทุ่งยั้ง 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

ทุก ๆ 1 ป ี
(ภายใน 
ธันวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. รายงานผลใหผู้้บริหารทราบ 

60 วันนับ
ตั้ง 

แต่รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

60 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 
ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 

 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายในเดือน
ธันวาคม 
2.ประกาศ 
ไม่น้อยกว่า 
30 วัน 
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แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำ
การประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11.มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (๓ เดือน) 
 

คำชี้แจง :  แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 
– ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน) 
 

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ....... ปีท่ี 2 พ.ศ....... ปีท่ี 3 พ.ศ........ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         
 
4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการที่

เสร็จ 

จำนวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำ 
นวน 

ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             
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ส่วนที ่3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ............ 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      
รวม      

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. ........................................................................................... ......................................................................... 
.......................................................................................................................................................... ............... 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  3/1 เปน็ประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2.วัน/เดือน/ปีที่รายงาน........................................................................................................ ............................ 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1...   
2...   
ฯลฯ   
รวม   
 
รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ......... 
 

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณตาม

เทศบัญญัติ 
ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ดำเนินการ หมายเหตุ 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง  
 อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

โปรดทำเครื่องหมาย  /  ในช่อง    ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 
ส่วนที ่1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

เพศ 
            เพศชาย                     เพศหญิง       
 อายุ   
       ต่ำกว่า  20  ป ี    21-30  ปี       31-40 ป ี    41-50  ป ี
       51-60 ปี    60 ปี ขึ้นไป  
 การศึกษา   

      ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/เทียบเท่า        อนุปริญญา     ปริญญาตรี 
       สูงกว่าปริญญาตรี    อ่ืนๆ ระบุ............................................................   
 อาชีพ  
       รับราชการ   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

      ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว  นักเรียน นักศึกษา 
       เกษตรกร   อ่ืนๆ ระบุ............................................................   
 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง   
    ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทุ่งยั้งในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
(โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลตำบลทุ่งยั้งเท่าใด)   
ลำดับ

ที่ 
ความพึงพอใจ 

คะแนน 
(10คะแนน) 

1 มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
3 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
4 มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ  
5 มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
7 ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
8 โครงการ/กิจกรรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน  

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
......................................................................................................................................................................................... 
          
 
 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ” 
       
 
 
 



 

จัดทำโดย “งานแผนและงบประมาณ” กองวิชาการและแผนงาน แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (พ.ศ.2561-2564)   หน้า 199 
 

 แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
2.การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3.ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
  3.1 วิสัยทัศน์ (5) 
  3.2 พันธกิจ (5) 
  3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
  3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
  3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
  3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
  3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปของ อปท. ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
-ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร 
โครงสร้างพื้นฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
และข้อมูลเชิงสถิติที่สำคัญ 
-การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ
ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
-การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาและการใช้ข้อมูล จปฐ. 
-มีข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
(เพ่ือดูการดำเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมาว่า
มีการดำเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย
เพียงใด) 

10 
3 
 
 

3 
 

2 
 

2 

 

2.การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สำคัญ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพปัญหา ปัญหาและความต้องการ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำ
แผนพัฒนาและ/หรือจปฐ. 
-ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
-มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่
สำคัญของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพ
และระดับความรุนแรงของปัญหา 
การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้าน
สังคม เช่น กำลังแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-มีการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่
สำคัญของอปท.และแสดงให้เห็นศักยภาพ
และระดับความรุนแรงของปัญหา 

25 
 
 
 

 
4 
 

2 
2 
 
 

5 
3 
 
 
 

2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและ

สิ่งแวดล้อม 
-ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ด้าน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกอปท.  
SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของอปท. 
-การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
-มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอกอย่างถูกต้อง 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนเชิงพื้นที่ 
-มีการประมวลปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่โดยชี้ให้เห็นขนาด
และความรุนแรงของปัญหาและความ
ต้องการ 
-มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิง
พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
-การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็น
ส่วนประกอบในการจัดทำแผนพัฒนา 
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3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

มีลักษณะแสดงสถานภาพที่อปท.ต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของอปท. 
-จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่นำเสนอ 
-มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที่ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3.2 พันธกิจ -แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็นเพ่ือนำไปสู่

การบรรลุวิสัยทัศน์ 
-มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิง
ปริมาณ 
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3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
เงื่อนไขเฉพาะของหน้าที่ 
-ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
-ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบ
ตอบสนองปัญหา ศักยภาพของอปท. 
-มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอปท. 
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3.4 เป้าประสงค์ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
-มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
-มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามี
ความต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4  ปี 
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3.5 ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด 
-มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์
และสะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
-สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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 ค่าเป้าหมาย 
-แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
-มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี
ทำได้ทั้งด้านปริมาณงาน งบประมาณ 
เทคนิค 
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ประเด็นการพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการ
บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 
-กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคล้องกันและมีการบูรณการกันในแต่
ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
-มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการ
ที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนงาน
โครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
โครงการ/กิจกรรม 
-มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้
ในแผน 
-ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/
กิจกรรม 
-การจัดลำดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของ
เป้าประสงค์ 
-โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนอง
กลยุทธ์อย่างชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จ
ของเป้าประสงค์ 
-มีโครงการฯครบถ้วนทั้ง 3 ปี (ในภาพรวม
ของแผน) 
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