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(พ.ศ. 2566 - 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ ์
 

----------------------------------- 
 
ส่วนท่ี 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 1. ด้านกายภาพ  
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
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  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ  
   ตำบลท่าข้ามมีลักษณะทีย่าวในแนวทิศเหนือจดทศิใต้ พื้นที่โดยทัว่ไปเป็นที่ราบสูง มีภูเขาในแนว
ทิศเหนือจดทิศใต้ทางดา้นทิศตะวันออก ซึ่งมีคลองบุษบงไหลผ่าน ขนาบกับถนนกั้นระหว่างตำบลท่าข้ามกับตำบลศาลา
ลาย มีทางหลวงสายตะพานหิน-เพชรบูรณ ์(ถนนชมฐีระเวชอยู่ห่างทางทิศใต้ของตำบล ผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออกเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร) และมีถนนสายท่าข้าม - วงัโป่ง  ซึ่งเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรังผ่าน
กลางตำบลจากทิศใต้ไปทิศเหนือ ระยะทาง  15  กิโลเมตร 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
   ลักษณะภูมิอากาศของตำบลท่าข้าม เป็นโดยรวมเป็นเขตโซนร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดรู้อน 
ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ์เนื่องจากพื้นที่มีภเูขาบางส่วน จึงทำให้อากาศร้อนจดัในฤดูร้อน และหนาวจัดในฤดูหนาว 
ในช่วงฤดูหนาว จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดนำความหนาวเย็นและความแห้งแล้งเข้ามา 
ตำบลท่าข้าม จะอยู่ใกลแ้นวเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซ่ึงจะได้รับมรสุมที่มาจากทะเลจีนใต้ และทะเลอันดามัน 
  1.4 ลักษณะของดิน  
    ตามลกัษณะทางธรณวีทิยาดินในตำบลท่าข้าม ประกอบด้วยการเกิดหินทราย ซึ่งจะมีการ ทับถม
ของตะกอนลำน้ำเป็นตัวพัดพาจากแหล่งน้ำบนภูเขา และกลายเป็นตะกอนเป็นแนวยาวไม่มีการจบัตัวเป็นหินแข็ง ซึ่ง
ประกอบด้วยหินดินดาน หินทราย หินอัคนี ฯลฯ จึงทำให้ตะกอนของหินดงักล่าวแทรกตวัปะปนอยู่ในดินชุดตา่ง ๆ ในบาง
พื้นที่จะมีดินตา่งๆ เช่น ดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย ดินลูกรัง ฯลฯ และดินที่ปนแร่ทองคำบางส่วน ในหมู่ที่ 10 บ้านเขา
บ่อทอง และหมู่ที่ 11 บา้นเขาดิน ซึ่งโดยสภาพทัว่ไปมีความเหมาะสมต่อการปลูกพชืไร ่ทำนา และทำสวน  
  1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ  
   แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก ่คลองบุษบง ซึ่งเป็นคลองหลักของอำเภอชนแดน ไหลมาจากเทือกเขาของ
ตำบลพุทธบาท ทางดา้นตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอชนแดน โดยไหลผ่านตำบลชนแดน ตำบลท่าข้าม และตำบล
ดงขุย ไหลไปลงแม่น้ำน่านในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจติร หมูท่ี่บ้านที่คลองบุษบงไหลผ่าน ได้แก่ หมู่ที่ 4, 1, 8, 
และ 9 นอกจากนี้ยังมีคลอกเล็กคลองน้อย เช่น คลองปอ คลองสะพุง คลองม่วง คลองโก คลองบานค่ำ คลองไทร คลอง
ลำหมีตาย คลองตาโขน คลองเข เป็นต้น 
  1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม ้  
   ป่าไม้ ปัจจุบันป่าไม้ได้ถูกทำลายลงไปมาก ส่วนใหญ่ยังคงเหลือเฉพาะตามบริเวณเทือกเขาและที่สูง 
ในที่ป่าชุมชน ในหมู่ที่ 1, 4, 6, 7, 9, 10 และ 11 พื้นที่บางสว่นของเอกชนจะมีการปลูกต้นสักเน่ืองจากเป็นต้นไม้
เศรษฐกิจ ในสว่นทางราชการได้ปลูกป่าทดแทนบ้างเป็นบางส่วน 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
  เขตการปกครอง องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้ามซึ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยูท่างทิศตะวันตกของอำเภอชนแดน อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลและ
อำเภอใกล้เคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ จดตำบลวังศาล    อำเภอวังโป่ง 
  ทิศใต ้  จดตำบลศาลาลาย   อำเภอชนแดน 
  ทิศตะวันออก จดตำบลชนแดน ,พุทธบาท  อำเภอชนแดน 
   ทิศตะวันตก จดตำบลตะกุดไร    อำเภอชนแดน 
   จดุพิกดั 47Q 693250E 1787992N ระบบ WGS 84 
       เน้ือที่ ตำบลท่าข้ามมีเนื้อที่ประมาณ 103.70 ตารางกิโลเมตร หรอื 64,812.5 ไร ่
 
ระยะทางจากที่วา่การอำเภอชนแดน – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อยู่ห่างประมาณ 6 กิโลเมตร 
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  2.2 การเลือกตั้ง  
    มีเขตเลือกตั้ง 1 เขต 11 หน่วยเลือกตั้ง 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  
  ประชากร ตำบลท่าข้ามมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  6,490  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,583 
ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 62.82 คน/ตารางกิโลเมตร 
  3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

         
หมู่ที่ 

 
ชื่อหมู่บ้าน 

จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
1 บ้านท่าข้าม 98 85 183 266 
2 บ้านวังปลาช่อน 262 294 556 233 
3 บ้านโคกสูง 372 352 724 317 
4 บ้านกุฏิพระ 499 520 1,019 395 
5 บ้านตะกุดเป้า 287 304 591 187 
6 บ้านดงแขวน 293 275 568 222 
7 บ้านหนองโก 255 273 528 238 
8 บ้านตะกุดจั่น 432 444 876 319 
9 บ้าน กม.39 300 318 618 204 

10 บ้านเขาบ่อทอง 176 165 341 146 
11 บ้านเขาดิน 234 202 436 154 

 รวม 3,208 3,232 6,440 2,681 
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 4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
    การศึกษาในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เขต 1 มีโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 
2. โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 
3. โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 
4. โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาช่อน 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกุฏิพระ 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตะกุดจั่น 

  4.2 สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองโก 1 แห่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 
  4.3 อาชญากรรม 
    อาชญากรรมที่ร้ายแรงไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนัก มีก็ส่วนน้อยเช่น ทำร้ายร่างกายกัน เป็นต้น 
  4.4 ยาเสพติด  
    จากข้อมูลอำเภอชนแดน ที่มีรายชื่อตาม โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย
พลังแผ่นดิน ท้องถิ่น และชุมชน อำเภอชนแดนบำบัดผู้ติดยาเสพติด มีจำนวน - ราย 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  
    ข้อมูลจากเบ้ียยังชีพ 
    ผู้สูงอายุ 1,123 คน 
    คนพิการ   239 คน 
    ผู้ป่วยเอดส์     13  คน 
    เด็กแรกเกิด รับลงทะเบียนส่งให้สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
    การคมนาคม องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม มีถนนสายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
113 ถนนชมฐีระเวชซึ่งเป็นเส้นทาง เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังอำเภอทับคล้อ จังหวัดพจิิตร โดยพาดผ่าน
ตำบลท่าข้ามเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร  
 การบริการขนส่งของรถโดยสารระหว่างจังหวัด ได้แก่ รถ บขส. สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์ และ
สายนครสวรรค ์– เพชรบูรณ์ ผ่านตำบลท่าข้าม 
 ถนนสายรอง คือ ถนนสายท่าข้าม - หนองโก - วงัมะปาง เป็นถนนที่เชือมระหว่างตำบลท่าข้าม 
อำเภอชนแดน ลัดไปยังอำเภอวังโป่งได้ 
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  5.2 การไฟฟ้า  
 ได้รับการบริการไฟฟ้าจากการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน สามารถให้บริการไฟฟา้ได้ครบทุก
ครัวเรือน แตก่็ไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และมีสถานีไฟฟ้าแรงสูง 1 แห่ง ใกล้
กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
  5.3 การประปา 
    ได้รับการบริการประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอชนแดน ที่ผ่านมาตามแนวถนนชมฐีระ
เวช มีหมู่ที่ 1, 4, 8 และ 9 สำหรับประปาหมู่บ้านมีให้บริการประชาชนทุกหมู่บ้าน 
  5.4 โทรศัพท์  
    ได้รับการบริการโทรศัพท์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) TOT 
    มีบริการสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ครอบคลุม 90% ของพื้นที่ 
    มีเสาส่งสัญญาณโทรศพัท์เคลื่อนที่ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ต้น หมู่ที่ 7 จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 9 จำนวน 
1 ต้น 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    ได้รับการบริการไปรษณีย์ชนแดน และขนส่งเอกชน  
 6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร  
    ราษฎรสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรมได้แก่ทำนา ปลูกข้าว ไร่
ข้าวโพด มันสัมปะหรัง ยาสูบ พืชผักสวนครวั ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตวัและรับจ้าง 
  6.2 การประมง  
    การประมงเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ได้รับพันธ์ปลาจาก ประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแจกจ่ายไป
ปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะต่างในหมู่บ้าน เช่น อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ สระน้ำสาธารณะ หมู่ 3, 7, 11 เป็นต้น 
  6.3 การปศุสัตว์  
    ตำบลท่าข้าม มกีารปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ แพะ สุกร เป็ด ไก่ สตัว์เศรษฐกจิ เช่น จิ้งหรดี 
  6.4 การบริการ  
    มีโรงแรม ในพื้นที่   จำนวน 4 แห่ง    
    ปั้มก๊าช  ในพื้นที่   จำนวน 1 แห่ง    
  6.5 การท่องเที่ยว   
    แหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดถ้ำสะพุง หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
    วัดถ้ำลับแล หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
    วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
  6.6 อุตสาหกรรม  
    โรงโม่หิน   จำนวน 1 แห่ง 
    โรงสีไฟ    จำนวน 1 แห่ง เลิกกิจการ 
    ลานตาก    จำนวน 3 แห่ง 
    โรงเลื่อยวนเกษตร   จำนวน 1 แห่ง 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    การพาณิชย์จะมีการค้าขาย คือ ร้านค้า การบริการที่พัก โรงสีไฟ ลานตากข้าว  

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjI3eCI5tbPAhUDu48KHacZCS8QFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.tot.co.th%2F&usg=AFQjCNFEwtDNrJAyPAYpEXra9J6S_usRAg&sig2=jMeWjvf4zgC_KOBzGji_gw
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    กลุ่มอาชีพ กลุ่มทำข้าวแตน กลุ่มทอเสือกก กลุ่มทำขนมทองม้วนสด กลุ่มทำออมสินไม้ กลุ่มสาน
ตะกร้า ฯ 
  6.8 แรงงาน  
    แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่รับจ้างทางด้านเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว ข้าวโพด ช่างก่อสร้าง 
ช่างไม้ 
 
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนนับถือศาสนา คริสต์ และอิสลาม  
วัด   มีจำนวน 9 วดั ไดแ้ก่     
1. วัดวังปลาช่อน 
2. วัดทุ่งสว่าง 
3. วัดกุฏิพระ    
4. วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช 
5. วัดราษฎร์สุขเกษม 
6. วัดดงแขวน 
7. วัดหนองโก  
8. วัดจันทราราม   
9. วัดเขาบ่อทอง 
สำนักสงฆ ์  3 แห่ง ได้แก่ 
1. สำนักสงถ้ำลับแล หมู่ที่ 1 
2. สำนักสงฆ์ถ้ำวังสะพุง หมูที่ 4 กลุ่มหนองดู่ 
3. สำนักสงฆ์เขาดิน 
โบสถ์   6   แห่ง ได้แก่ 
1. คริสต์จักรท่าข้าม หมู่ที่ 4 
อื่น ๆ   1   แห่ง ได้แก่ 
1. สถานปฏิบัติธรรมพุทธบารมี หมู่ที่ 9 

  7.2  ประเพณีและงานประจำปี  
    ประเพณีทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประเพณีลอยกระทง 
    งานประจำปขีองตำบลท่าข้าม คือ ประเพณีลอยกระทง ณ วัดจันทราราม หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- กลุ่มทำข้าวแตน หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 
- กลุ่มทอเสือกก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
- กลุ่มทำขนมทองม้วนสด หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
- กลุ่มทำออมสินไม้ หมู่ที่ 9 กลุ่มเขารังแตน 

    - กลุ่มสานตะกร้า หมู่ที ่10 บ้านเขาบ่อทอง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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    ภาษาถิ่น ตำบลท่าข้ามจะแบ่งออกโดยหลักอยู่ 2 ภาษา 1. กลุ่มพื้นเพที่มาจากเขตจังหวัดพิจิตร 
พิษณุโลก และนครสวรรค์ 2. กลุ่มภาษาที่พื้นเพมาจากทางจังหวัดเพชรบูรณ์ หล่มสัก หล่มเก่า ขอนแก่น ชัยภูมิ ฯ 
  7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    - ข้าวแตน หมู่ที่ 2 
    - เสือกก หมู่ที่ 5 
    - ขนมทองม้วนสด หมู่ที่ 8 
    - ออมสินไม้ หมู่ที่ 9 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  
  8.1  น้ำ 
            แหล่งน้ำธรรมชาติ 
  คลอง ,ลำน้ำ  9  สาย 
  บึง ,  หนองน้ำ  -  แห่ง 
  ลำเหมือง  2  สาย 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  อ่างเก็บน้ำ  1  แห่ง 
  ฝาย   3  แห่ง 
  สระน้ำสาธารณะ  4  แห่ง 
  ระบบประปาหมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน 
  8.2  ป่าไม้  
    มีหน่วยงาน ป้องกันรักษาป่าไม้ที่ พช 1 ตั้งอยู่ เขาช่องลม หมู่ที่ 4 ตำบลท่าข้าม ป่าไม้ยังมีความ
อุดมสมบูรณ์ในแนวภูเขา ไม้คือ ไม้สัก ไม้ไผ่ ฯลฯ 
  8.3  ภูเขา  
    ตำบลท่าข้ามตั้งอยู่แนวภูเขา ทางด้านทศิตะวันตก วางตัวทิศเหนือ ใต้ ได้แก่ เขาช่องลม และ 
มีภูเขาเล็ก เช่น เขารังแตน เขาบ่อทอง 
  8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    ในพื้นที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โรงโม่หินศิลาทวีโชค ซึ่งที่ตั้งอยูต่ำบลตะกุดไร แต่มีพื้นที่
สัมปทานบางส่วนที่คาบเกี่ยวถึงตำบลท่าข้าม คือหินแกรนิต ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถแปรรูปเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
 9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
    พื้นที่บางส่วนในหมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน เป็นสายแร่ทองคำ ซึ่งชาวบ้าน
มักจะขุดพบแร่ทองคำไดด้้วยตนเอง 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ดา้นความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
 4. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 

 
           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน 
 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  1. เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
  2. การท่องเที่ยวเน้นคุณค่าและความยั่งยืน 
  3. ฐานการผลติยานยนตไ์ฟฟ้า 
  4. การแพทย์และสุขภาพครบวงจร 
  5. ประตูการคา้การลงทนุและโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
  6. อิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะและบริการดิจทิัล 

 2. สังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค 
  7. SMEs วิสาหกิจเพื่อสงัคมเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
  8. พื้นที่และเมืองมีความเจริญทันสมัย และน่าอยู่ 
  9. ความยากจนข้ามรุ่นลดลงและได้รับความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ 

 3. วิถีชีวติที่ยั่งยืน 
  10. เศรษฐกจิหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
  11. ลดความเสียงจากภยัธรรมชาติ 

 4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
  12. กำลังคนมีสมรรถนะสูงตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
  13. ภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
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1.3 THAILAND 4.0 

 “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ ที่เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยพัฒนา โดยทีภ่าคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ 
โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
 เดิมประเทศไทยมีการพฒันารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 1.0” ที่เน้น
ด้านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก 
ซึ่งทำให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลนการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะต้อง
ปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ 
เปลี่ยนจากการทำปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการทำปริมาน้อยแต่ได้ผลมาก ซึ่งต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 
3 เรื่อง คือ 

1) เปลี่ยนจากการผลติสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่คา้เชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ี
3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากขึ้น 

 ดังนั้น เราจึงต้องค้นหาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติมโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะสรา้งความมัง่คั่ง
อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที ่21 โดยการเปลี่ยนแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศที่มี
อยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็น “ความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน” ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสขุ สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย ์
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
กลุ่มที่ 4 กลุ่มดจิิทัล เทคโนโยบีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและฝับกับอุปกรณ์ต่าง ๆ และ 

 กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (จดหมายข่าวรัฐบาลเพือ่
ประชาชน, 2559) 

 



11 
 

1.4 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบการผลิต
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด เน้นการ
พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการค้าการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน เช่น 
ด้านสุขภาพ  ด้านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่นำไปสู่การ
พึ่งตนเอง  มีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์  
  วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน” 
 
 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์  ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 

“จังหวัดเพชรบูรณจ์ะมุ่งส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใช้ศักยภาพทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น พร้อมกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวติของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้ไปสู่การเป็นเมืองแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดเพชรบูรณ ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพิ่ม 
ยุทธศาสตร์ที่  2 ส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพฒันาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาชีวติ และเสริมสร้างความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่  4 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกบั

สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความพร้อมต่อ AEC 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 วิสัยทัศน์ 
  “ท้องถิ่นทันสมัย เกษตรเกษตรปลอดภัย ใสใ่จคณุภาพชวีิต เศรษฐกิจมั่นคง พัฒนาการทอ่งเที่ยวและ
แหล่งน้ำ ล้ำเลิศวัฒนธรรม อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

           การกฬีาและคุณภาพชวีิต 
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
     “ตำบลท่าข้ามน่าอยู ่มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนา  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น” 
          2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

          2.3 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน แกไ้ขปัญหายาเสพติด ตามแนวทาง

พระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. พัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี ด้านการศกึษา และด้านสาธารณสุข นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้อย่าง

เท่าเทียมกัน 
3. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน การบริหารจดัการและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนและเกษตรกร 
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

          จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
1. การพัฒนาและส่งเสรมิระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดำร ิเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของประชาชน และพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ นำไปสู่การมคีุณภาพชวีิตทีด่ี บนพื้นฐานความเท่าเทียมในด้านสวัสดิการสังคม 

3. พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  
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4. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนา
ความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาลภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชน
ในท้องถิ่น 

5. พัฒนาการบริหารจดัการและฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ เกิดแหล่งน้ำ 
ภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนและเกษตรกรในท้องถิ่น 
          2.4 ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน ์
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลวุัตถุประสงค์ที่มาจากประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดไว้ใน

แผนงาน/โครงการทุกประการ 
          2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมการมีงานทำและลดปัญหาการวา่งงานรวมทั้ง

ยกระดับ รายได้และคุณภาพชวีิตของประชาชน ตลอดจน
มีกองทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชวีิตต่างๆ 
เช่น การชว่ยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ป่วยเอดส ์ผู้ยากไร ้
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพฒันาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชวีิต ส่งเสริมการสหกรณ ์ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อดุหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่น
ของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพ่ือดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ฯลฯ        

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรกัษาโครงสรา้งพื้นฐาน
ต่างๆในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายนำ้ ทอ่ลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว ระบบน้ำอุปโภค
บริโภค  อาคารตา่งๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกนัอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการนำ้ เพื่ออปุโภค
บริโภค ใช้ทางการเกษตร เช่น การสร้างและซ่อมแซม
ฝายชะลอน้ำ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นทีม่ีความรู ้ความเข้าใจ ในการเมือง
ระดับชาต ิและการเมืองท้องถ่ิน และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบรกิารให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

6. เพ่ือพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้ำ ป่า
สาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ สร้างและ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ตามพระราชดำริฯ เป็นต้น และการ
พัฒนาด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
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          2.6 กลยุทธ์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  1.1 กลยุทธ์การพัฒนาดา้นรายได้ อาชีพ เงินทุน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 2.1 การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
 2.2 การพัฒนาด้านสวัสดิการ การศกึษา และวัฒนธรรม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
  3.1 การพัฒนาซ่อมแซม ปรับปรุง ก่อสรา้งถนน วางท่อระบายน้ำ ลานคอนกรีต ก่อสรา้งสะพาน และ

ระบบประปาหมู่บ้าน 
 3.2 การพัฒนาด้านขยายเขตติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟา้ หลอดไฟฟ้าตลอดจนติดตั้งและซ่อมแซมเสียงตามสาย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 
  4.1 การพัฒนาด้านแหลง่น้ำเพื่อการเกษตร และด้านอุปโภคบริโภค 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 5.1 การพัฒนาด้านประชาธิปไตย การเลือกตั้ง องค์กรและบุคลากร 
 5.2 การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการมีส่วนรว่มของประชาชน 
 5.3 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 
 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีจดุเด่นคือเป็นพื้นที่มีถนนทางหลวงหมายเลข 113 ผ่าน มีคลองหลักผ่าน 

คือ คลองบุษบง ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีภูเขาเล็ก ๆ กระจายเป็นแนวยาว มีแหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่ง ได้แก่  
อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ สระสาธารณะ ฯลฯ กระจายอยู่ในพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร เหมาะแก่การปลูก
พืชและปศุสัตว ์

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารสว่นตำบล ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร ์
และ 10 กลยุทธ ์

 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม มุ่งพัฒนา 6 ดา้น ได้แก่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสังคม, ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน,  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร, และยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. พื้นที่สว่นใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูก
ข้าว ข้าวโพด พืชสวน และสวนครัว 
2. มีถนนการคมนาคมเชือ่มต่อหลายสาย 
3. มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ 

1. การบริหารจัดการนำ้มีไม่เพียงพอ พื้นที่เกษตรกรรม
ขาดแคลนแหล่งน้ำ รวมถึงอุปโภคและบริโภค 
2. ถนนชำรุดเสียหายทำให้เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
พืชผลการเกษตรที่ล่าข้า  
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรมักจะออกผลในชว่งเวลา
เดียวกันจึงทำให้ราคาตกต่ำ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีถนนทางหลวง หมายเลข 113 ผ่าน ซึ่งใช้ขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรไดร้วดเรว็ 
2. มีโรงสีและโกดังที่สามารถรองรับการซื้อพืชผลจาก
เกษตรกร 
3. มีระบบอินเทอร์เน็ต ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงในคน
ส่วนใหญ่แทบทุกกลุ่ม 

1. การเกิดอุทกภัย และภัยแล้งเป็นประจำทุกปี 
2. ถูกกดราคา เกษตรกรมีทุนน้อยตอนต้น เป็นหนี้ตอน
หลัง 

 
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านสังคม 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีหน่วยงานราชการอยู่ในพื้นที่ตำบล เช่น อปท. 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีสวัสดกิารทาง
สังคม คอยดูแลชว่ยเหลือ  
2. มีกลุ่ม ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีการแลกเปลี่ยนให้ความรู ้
3. ประชาชนสุขภาพรา่งกายด ีอยู่ในสภาพแวดลอ้มที่ดี ไม่
มีฝุ่นควัน สารเคมี เหมือนในเมืองใหญ่ๆ 

1. ไม่มีแหล่งงาน ที่หลากหลาย 
2. ประชาชนได้รับการศกึษาที่สูงๆ มีปริมาณที่นอ้ย 
3. มีการแพรร่ะบาดของยาเสพย์ติดในกลุ่มวัยรุ่นและอื่นๆ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดร้ับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐ
กระจายช่วยเหลือ 
2. คนที่มีฐานะและความศึกษา จะอยูพ่ัฒนาท้องถ่ิน 

1. ประชาชนละถ่ินฐานเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ 
2. มีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มปริมาณมากขึ้น 
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3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีถนนหลักผ่าน และถนนภายในตำบลหลายสาย 
2. ทุกหมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา 
การสื่อสาร 

1. มีพื้นที่สำหรับการพฒันาค่อนข้างมากจึงพัฒนาไม่
ทั่วถึง 
2. ประชาชนมีโอกาสไม่เท่ากับชุมชนเมือง 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การขนส่งเดินทางได้รวดเร็ว 
2. มีการสื่อสารที่เข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ จึงติดต่อไดร้วดเรว็ 

1. มีพื้นทีดู่แลรับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านแหล่งน้ำ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีพื้นที่เป็นภูเขาที่เป็นต้นน้ำ 
2. มีคลองไหลผ่านหลายสาย 
3. มีถนนหลักผ่าน 

1. มีพื้นที่สำหรับการพฒันาค่อนข้างมากจึงพัฒนาไม่
ทั่วถึง 
2. มีพื้นทีร่ับน้ำมากักเกบ็ไม่มาก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถขอรับสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของ
รัฐจากส่วนกลางและภูมิภาค 
2. มีเหตุผลความจำเป็นสมเหตุสมผลในการขอรบั
งบประมาณ 

1. มีพื้นทีดู่แลรับผิดชอบมาก 
2. งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ประชาชนเข้าถึง เข้าใจใน ดา้นการเมืองและการบริหาร 
2. มีการเปิดโอกาสแข่งขันด้านการเมือง อยา่งเท่าเทียมกัน 

1. มีความเหลือ่มล่ำทางสังคมอยู่บ้าง 
2. ปัญหาจากยาเสพตดิ  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ประชาชนมีโอกาสเทา่เทียมกัน 
2. ประชาชนสามารถแสดงความคดิเห็น 
3. มีช่องทางการร้องเรียนมากขึ้น  

1. มีพื้นทีร่ับผิดชอบกวา้ง 
2. มีความขัดแย้งทางความคิดดา้นการเมือง 
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6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่ ได้แก่ อา่งเก็บน้ำกุฏิพระ วัด
จันทราราม 
2. มีหน่วยงานป้องกันรกัษาป่าไม้ ในพื้นที ่
3. มีแหล่งน้ำที่เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในหมู่บ้านตา่งๆ  
4. มีสัมปทานโรงโม่คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ 

1. การป้องกันดูแลไม่ทั่วถึง มีการลักลอบตดัไม้อยู่เรื่อยๆ 
2. เป็นพื้นที่ต้นน้ำ ฤดูฝนน้ำป่าไหลหลาก ฤดูแล้งไม่มีน้ำ
เก็บไว้ใช้ทำการเกษตร อปุโภคบริโภค 
3. ประชาชนได้รับผลกระทบจากโรงโม ่เช่น เสียงดังจาก
ระเบิด โรคระบบทางเดนิหายใจจากฝุ่น  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่
มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 
2. มีการใชท้รัพยากรโดยไม่มีการสร้างทดแทน เช่น การ
ตัดต้นไม ้ 
3. สามารถต่อรองโรงโมห่ิน เพื่อนำหินมาพัฒนา เช่น 
ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย 

1. ในฤดูแล้วมักจะเกิดไฟป่า บริเวณบนภูเขา ตน้ไม้และ
สัตว์ถูกไฟคอกตาย 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินที่มีพื้นที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจดัสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตวัของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรไูน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นัน่เอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนดิที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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ส่วนท่ี 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

ด้านบริการทั่วไป 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันธนาการ 
- แผนงานสาธารณสุข 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 
 
 
สาธารณสุขฯ 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
 
กองคลัง 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านแหล่งน้ำ 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

ด้านบริหารท่ัวไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวันธรรม
และนันทนาการ 

สำนักปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
สำนักปลัด 
 
กองการศึกษาฯ 

กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร สำนักปลัด กองคลัง 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 (1.1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่มกองทุนปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

เกษตรกร 100,000 100,000 100,000   
ร้อยละ

เกษตรกร 
มีต้นทุนการผลิตต่ำ
และสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

2 ส่งเสริมกลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

เกษตรกร 100,000 100,000 100,000   
ร้อยละ

เกษตรกร 
มีต้นทุนการผลิตต่ำ
และสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

3 ส่งเสริมผลิตสารชีวภาพกำจัด
ศัตรูพืช 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

เกษตรกร 100,000 100,000 100,000   
ร้อยละ

เกษตรกร 
มีต้นทุนการผลิตต่ำ
และสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

4 ส่งเสริมกองทุนน้ำมันเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตในภาค
เกษตรกรรม 

เกษตรกร 100,000 100,000 100,000   
ร้อยละ

เกษตรกร 
มีต้นทุนการผลิตต่ำ
และสร้างเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

สำนักปลัดฯ 

5 สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้าน (เศรษฐกิจชุมชน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เงินทุนในการ
ประกอบอาชีพ 

กลุ่มกองทุน
หมุนเวียน 16 

กลุ่ม 
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 

ร้อยละ
กลุ่ม 
อาชีพ 

ประชาชนมีเงินทุน
ในการประกอบ
อาชีพ 

สำนักปลัดฯ 

6 โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ  

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ 
ประสบการณ์ ให้
ประชาชนด้านอาชีพ 
ให้เพิ่มขึ้น 

1 ครั้ง / ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

กลุ่ม 
อาชีพ 

เสริมสร้างความรู้ 
ประสบการณ์ ให้
ประชาชนด้านอาชีพ 
ให้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการกระจายความเจริญไปสู่ระดับพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  (1.1) แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

http://sdgmove.com/2016/10/06/goal-8-decent-work-and-economic-growth/
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรูแ้ละ
ประสบการณใ์ห้แก่
ประชาชน 

1 ครั้ง / ปี 40,000 40,000 40,000   
ร้อยละ

ประชาชน
เข้าร่วม ฯ 

ประชาชนได้รับ
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

8 โครงการอบรมส่งเสริมเล้ียงไก่
พื้นเมือง ไก่ไข่ 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

กลุ่มอาชีพ 55,000 55,000 55,000   
ร้อยละ

ประชาชนที่
อบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

9 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระเบือ 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

กลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000   
ร้อยละ

ประชาชนที่
อบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

10 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
จักสาน ,ทอเส่ือต้นกก 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

กลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000   
ร้อยละ

ประชาชนที่
อบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

12 โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
กลุ่มทองม้วนสมุนไพรบ้านตะกุด
จั่น 

เพื่อลดต้นทุนการ
ผลิตและสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชน 

กลุ่มอาชีพ 20,000 20,000 20,000   
ร้อยละ

ประชาชนที่
อบรม 

ประชาชนได้รับ
ความรูแ้ละ
ประสบการณ์
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัดฯ 

รวม  โครงการ - - 2,315,000 2,315,000 2,315,000 1,700,000 1,700,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างท่ัวถึง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

(2.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

เพื่อให้อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า  
มีความรู้ มีส่วนร่วม
ป้องกันไฟป่า 

อาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า 
ม. 1 - 11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ร้อยละ
ของผู้เข้า
อบรม 

อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า  

มีความรู้ มีส่วนร่วม
ป้องกันไฟป่า 

สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิต
อาสาภัยพิบัติประจำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชน
เป็นผู้ช่วยเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ 

อาสา ประชาชน 
11 หมู่บ้าน 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 

ร้อยละ 
อาสาท่ี
อบรม 

อาสา ประชาชนเป็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ต่างๆ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ประชาชนในเขต 
อบต.ท่าข้าม 
ม. 1 - 11 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละ

ของผู้เข้า
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

สำนักปลัด 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน ในช่วงปีใหม่, 
สงกรานต์ 

เพื่อลดอุบัติเหตุทาง
ถนน ในช่วงปีใหม่, 
สงกรานต์ 

อปพร.อบต. 
ท่าข้าม 

ม. 1 - 11 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ
ของผู้ใช้รถ

ใช้ถนน 

ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงปีใหม่, 
สงกรานต์ 

สำนักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 - - - 
 
 

 
  

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม โดยการสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้เข้าถึงการศึกษาและการพัฒนาทักษะอาชีพ ตลอดจนสร้างความคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมและครอบคลุมคนทุกกลุ่ม 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมเสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  (2.1) แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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แบบ ผ. 02 

 (2.2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้
ความรู้ไปประกอบ
อาชีพได้ 

ประชาชน เขต 
อบต.ท่าข้าม 30 

คน 
25,000 25,000 25,000   

ร้อยละขอ
ผู้เข้า
อบรม 

ประชาชนได้ความรู้
ไปประกอบอาชีพได้ สำนักปลัด 

2 โครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การพึ่งพาตนเอง การทำ
ปุ๋ย/จุลินทรีย์ แทนการใช้สารเคมี 

เพื่อให้ประชาชน
รับประทานผักผล 
ปราศจากสารเคมี
ตกค้าง 

ประชาชน เขต 
อบต.ท่าข้าม 30 

คน 
25,000 25,000 25,000   

ร้อยละขอ
ผู้เข้า
อบรม 

ประชาชน
รับประทานผักผล 
ปราศจากสารเคมี
ตกค้าง 

สำนักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 0 0 - - - 
 
(2.3) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขันทักษะการใช้
ภาษาไทยของนักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.1-6 

20,000 20,000 20,000   
ร้อยละขอ

ผู้เข้า
อบรม 

นักเรียนมีทักษะใน
การพูด ฟัง อ่าน 
และเขียน 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการ Play and Learn เพลิน
ภาษาอังกฤษ 

เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการพูด ฟัง 
อ่าน และเขียน 

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

20,000 20,000 20,000   
ร้อยละขอ

ผู้เข้า
อบรม 

นักเรียนมีทักษะใน
การพูด ฟัง อ่าน 
และเขียน 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้นักเรียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ตรง ฝึกสังเกตสิ่งท่ี
ได้เห็น 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่า

ข้าม 
30,000 30,000 30,000   

ร้อยละขอ
ผู้เข้า
อบรม 

นักเรียนได้เรียนรู้
ประสบการณ์ตรง 
ฝึกสังเกตสิ่งที่ได้เห็น 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 3 โครงการ - - 70,000 70,000 70,000 0 0 - - - 
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แบบ ผ. 02 

(2.4) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 

เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม  

นักเรียนประถม
ระดับชั้น ป.4-6 

30,000 30,000 30,000   
ร้อยละขอ

ผู้เข้า
อบรม 

นักเรียนมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม  

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 1 โครงการ - - 30,000 30,000 30,000 0 0 - - - 
 
(2.5) แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและ
นำไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อ่ืนได้ 

อสม.  
ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต. 
10,000 10,000 10,000   

ร้อยละผู้
เข้าอบรม 

ประชาชนนำความรู้
ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและ
นำไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อ่ืนได้ 

อสม.  
ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต. 
70,000 70,000 70,000   

ร้อยละผู้
เข้าอบรม 

ประชาชนนำความรู้
ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ 

กอง
สาธารณสุข 

3 โครงการการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและ
นำไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อ่ืนได้ 

อสม.  
ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต. 
80,000 80,000 80,000   

ร้อยละผู้
เข้าอบรม 

ประชาชนนำความรู้
ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ 

กอง
สาธารณสุข 

4 
 
 

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันรักษาโรคแก่ประชาชน
ตำบลท่าข้าม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และสามารถ
นำความรู้ไปปฏิบัติ
ใช้ในชีวิตประจำวัน 

อสม.  
ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต. 
20,000 20,000 20,000   

ร้อยละผู้
เข้าอบรม 

ประชาชนนำความรู้
ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อให้ประชาชนนำ
ความรู้ไปปฏิบัติและ
นำไปเผยแพร่ต่อ
ผู้อ่ืนได้ 

อสม.  
ผู้ใหญ่บ้าน 

สมาชิก อบต. 
220,000 220,000 220,000   

ร้อยละผู้
เข้าอบรม 

ประชาชนนำความรู้
ไปปฏิบัติและนำไป
เผยแพร่ต่อผู้อ่ืนได้ 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 5 โครงการ - - 400,000 400,000 400,000 0 0 - - - 
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รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3.1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 1           
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยหัวเขา (ต้นสน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
156,000 156,000 156,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยอ่างหิน (ศาลเจ้าพ่อ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
156,000 156,000 156,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม ซอย
อ่างหิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. 150,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยหัวเขา(ต้นยูคา) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอย 3 นานอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 
ซอยขุนแผน 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 600 ม. 

50,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 5  ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุน และยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค โดยพัฒนาความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศปรับปรุงระบบคมนาคมและ โลจิสติกส์ ให้เช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อ 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3.1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 หมู่ที่ 2           
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา
ช่อน ซอยบ้านเหนือ – บ้านเนิน 
(แยกบ้านเหนือ) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000 130,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านวังปลา
ช่อน ซอยบ้านเหนือ – บ้านเนิน 
(แยกบ้านเนิน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000 130,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที ่2 บ้านวังปลาช่อน 
สายป่าชุมชน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือกหมู่ที ่2 บ้านวังปลาช่อน 
สายริมคลอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

120,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 15 ชุด 75,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

 หมู่ที่ 3           
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 
ซอยบ้านนายอำนวย จันทร์ไว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 
ซอยบ้านนายเจริญ กงเกียม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง สาย
ท้ายหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ซอย
บ้านนายเข็มทอง สืบสิงห์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ซอย
เรียบคลองโก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ซอย
บ้านนายถวิน รัตนพนัธ ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

80,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง สาย
นานางเพลิน แสงจำปา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

80,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 
บริเวณบ้านนายทองใบ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

80,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้ง โคมไฟส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

แทนโคมชำรุด 
จำนวน 15 ชุด  75,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนน
เรียบคลองบ้านค่ำ หมู่ที่ 3 บ้าน
โคกสูง ซอยบ้านนายเปล่ียน โม้สม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ท่อ 80 ซม. 
ยาว 6 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการวางท่อระบายน้ำ ถนน
เรียบคลองบ้านค่ำ หมู่ที่ 3 บ้านโคก

สูง บริเวณนานางเถาวัลย์ ขาวพล 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ท่อ 80 ซม. 
ยาว 6 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 
บ้านโคกสูง บริเวณนานางนวม – 
นายสอน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ท่อ 80 ซม. 
ยาว 6 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 3 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาเสียหาย 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 3 
ท้ายหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ความยาว 500 
เมตร 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 

 หมู่ที่ 4           
26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
สายหนองดู่ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
195,000 195,000 195,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
ซอยบ่อขยะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
156,000 156,000 156,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
สายหลังถ้ำ – โคกยาว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
156,000 156,000 156,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง2 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 
หน้าบ้านนางสมทรง สามารถ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 40 ม. 

หนา 0.15 ม. 
100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่า2ง 

30 โครงการถมดินเพื่อก่อสร้าง
สวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ หมู่ที่ 4 ที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

เพื่อเป็นที่ใช้ก่อสร้าง
สวนสาธารณะเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ออกกำลังกาย 

พื้นที่น้ำท่วมขัง 

400,000     

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชนใช้
สวนสาธารณะเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ ถนนสายหลัง
ถ้ำ – โคกยาว 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

1 ช่อง  
ยาว 6 ม. 120,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 



 
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   31 
 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ สาย
หลังอ่างเก็บน้ำ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,700 ม. 120,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
 

 
 หมู่ที่ 5           

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า  
สายตะกุดเป้า - โคกสูง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
162,500 162,500 162,500   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยศาลาประชาคม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 40 ม. 

หนา 0.15 ม. 
104,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยชาตรี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000    

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  
หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

1 ช่อง  
ยาว 6 ม. 150,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยเรียบคลองเข้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

50,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยลำหมีตาย (ฉลอง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง3 

39 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยลำหมีตายเหนือ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยนาตามะ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง4 

41 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 
ซอยสมานชัย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 6           
42 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ

คัดเลือก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 
สายคุ้ม 1 – หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,750 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน  
ซอยเข้าวัด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 30 ม. 

หนา 0.15 ม. 
100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน  
ซอยผาแดง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,000 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน  
ซอยคุ้ม 3 (สวนแตง) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 80 ม. 

หนา 0.15 ม. 
180,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 10 จุด 50,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คุ้มที่ 2 หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

1 ช่อง  
ยาว 6 ม. 120,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดงแขวน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาเสียหาย 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 7           
49 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
สายหนองโก – ซับน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม.  
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
162,500 162,500 162,500   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยบ้านบัวแพน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000 130,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยสันติสุข 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000 130,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 7 บ้านหนองโก 
(กลุ่มโรงโม่) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ท่อ PVC ขนาด 3” 
ยาว 2,200 เมตร 181,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

53 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนินไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
(สระหลวง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้อง 
200,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

54 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนินไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบประปา
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
(กลุ่มโรงโม่) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ระบบโซล่าเซลล์
พร้อมอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้อง 
200,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ซอย
บ้านกาญจนา แซ่โง้ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

56 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ถนนสายสายหนองโก – ซับน้อย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

2 ช่อง 
ยาว 6 ม. 

240,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ทางเข้า – ออก สระหลวง 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

2 ช่อง 
ยาว 6 ม. 

240,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชน
ออกกำลังกายและ
เป็นลานตากได ้

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 40 เมตร 

360,000     
ประชาชน

ที่ใช ้
ลานตาก 

ประชาชนมีที่ออก
กำลังกายและเป็น
ลานตากได้ 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยนิยดา 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,200 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยบัวแพน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยบ้านนายสนม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 800 ม. 

60,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ซอยเรียบคลองโก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,500 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 
ถนนรอบสระหลวง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 

50,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

64 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 7 
ซอยสันติสุข 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ความยาว 
1,000 เมตร 

300,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 

 หมู่ที่ 8           
66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
สายตะกุดจั่น - เขารังแตน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. 

162,500     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น  
สายหลังวัดจันทราราม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 65 ม. 

หนา 0.15 ม. 
169,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยบ้านจำลอง พันธวงค์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 65 ม. 169,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยเข้าเขารังแตน หน้าบ้านนาง
บุญแทน แก้วมล 

ยกระดับถนนขึน้ 
เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

156,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนวราง
ระบายน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 
และแก้ไขน้ำท่วมขัง 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยบ้านนายแอ๊ต กันแต่ง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 3 ม. 
ยาว 50 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอย
บ้านนายสิงห์ทอง วังคีรี 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 100 ม. 150,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยบ้านนายทองคำ อินหอม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 400 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยนานายอำคา ปัสสาวัส 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 
ซอยบ้านนางประเมิน บุญฟอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 500 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
คสล หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น ซอย
เข้าเขารังแตน หน้าบ้านนางบุญ
แทน แก้วมล 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กว้าง 0.30 ม. 
ยาว 42 ม. 

82,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนวราง
ระบายน้ำ 

มีรางระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

กองช่าง 

76 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
รายทาง หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 10 จุด 
50,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

77 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดจั่น 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

 หมู่ที่ 9           
78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน ก.ม.39 
สายเขารังแตน – เขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. 162,000 162,000 162,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน กม. 39 
สายเขารังแตน – เขาน้อย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม.  
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
162,000 162,000 162,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน กม. 39 
ซอยบ้านนางอรวรรณ กันยนต์ – 
ถนนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

156,000 156,000 156,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้าน กม. 39 
สายบ้านนางจันทปภา คำภูมิ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม.  
ยาว 40 ม. 

หนา 0.15 ม. 
100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

82 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 สาย
โรงเพาะเห็ด 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 900 ม. 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

83 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 
กลุ่มเขารังแตน ซอยบ้านนาย
สุทัศน์ พิมสิงห์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 200 ม. 

50,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

84 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมูที่ 9 บ้าน ก.ม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาเสียหาย 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

85 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตาม
สายหมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 (กลุ่ม
เขารังแตน) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

ปรับปรุง 
ระบบเดิม 50,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

86 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
รายทาง หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มเขารังแตน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 10 จุด 
50,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

87 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
รายทาง หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 
(กลุ่มบ้านโคก) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 10 จุด 
50,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

88 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้าน กม.
39 (กลุ่มเขารังแตน)  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 250,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ซอยบ้านนาง
อรวรรณ หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุม และ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามแบบที่
กำหนด 

150,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

มาใช้
สถานที่ 

ประชาชนมีสถานที่
ประชุม และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้าน กม.
39 (กลุ่มเขารังแตน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุม และ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 4 ม. 

150,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

มาใช้
สถานที่ 

ประชาชนมีสถานที่
ประชุม และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์  
หมู่ที่ 9 บ้าน กม.39 

เพื่อให้ประชาชน
ออกกำลังกายและ
เป็นลานตากได ้

กว้าง 10 เมตร 
ยาว 20 เมตร 

180,000     
ประชาชน

ที่ใช ้
ลานตาก 

ประชาชนมีที่ออก
กำลังกายและเป็น
ลานตากได้ 

กองช่าง 

92 โครงการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที่ 9 บ้าน กม. 39 
ซอยบ้านนางจันทปภา – นายบุญ
ทัน คำเวิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ยาว 250 เมตร 200,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

 หมู่ที่ 10           
93 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  

หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง หน้า
บ้านนางบุญแทน จันทร์หอม 

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

1 ช่อง 
ยาว 6 ม. 

120,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

94 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง สายหลังวัด – หนองกลอย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

95 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง สายหลังวัด – เขาสัก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 900 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

96 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง สายบ้านนายไพโรจน์ – โรง
โม่หิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

150,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

97 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง สายบ้านนายจำแลง สอนโพธิ์
ตรุ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

98 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยหิน
คลุก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 
ซอยบ้านนางมาลัย ปัททุม -หนอง
กลอย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,675 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

99 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขา
บ่อทอง ซอยบ้านนางมาลัย ปัท
ทุม – เขาสัก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 60 ม. 

หนา 0.15 ม. 
156,500 156,500 156,500   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 10 บ้านเขา
บ่อทอง สายบ้านนายไพโรจน์ เกิด
ทรัพย์ – เขาสัก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
195,000 195,000 195,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

101 โครงการซ่อมแซมถนนดินดว้ยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อ
ทอง สายเขาบ่อทอง – เขารังแตน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

102 โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเขา
บ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 250,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

103 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

104 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาเสียหาย 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

105 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 15 ชุด 75,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

 หมู่ที่ 11           
106 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 
สายบ้านนางจันทร์รอน – บ้าน
นายฉลอม 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 
สายเขาดิน – หนองกลอย 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
162,500 162,500 162,500   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 
สายวัดเขาบ่อทอง – สระหลวง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 50 ม. 

หนา 0.15 ม. 
130,000 130,000 130,000   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 

109 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ดว้ย
วัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 11 บ้านเขา
ดิน สายเขาดิน – ตะกุดเป้า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กองช่าง 

110 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ซ่อมแซมระบบ
ประปาเสียหาย 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีน้ำ
สำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

111 โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

  
อุปกรณท์ี่เก่ียวข้อง 100,000     

ร้อยละของ
ประชาชนที่
รับข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 
ทันเหตุการณ ์

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการต่อเติมศาลาอเนก 
ประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานที่ประชุม และ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ต่อเติมศาลา
ประชาคมเดิม 150,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

มาใช้
สถานที่ 

ประชาชนมีสถานที่
ประชุม และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คลองม่วง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน  

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

2 ช่อง  
ยาว 6 ม. 200,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

114 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คลองบ่อปูน หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน  

เพื่อระบายน้ำและ
แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ขัง 

2 ช่อง  
ยาว 6 ม. 200,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ในแนว

ระบายน้ำ 

สามารถระบายน้ำ
และแก้ไขปัญหาน้ำ
ท่วมขัง 

กองช่าง 

115 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
รายทาง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 15 ชุด 75,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 11 
ซอยคุ้มที่ 2 (บ่อปูน) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

ความยาว 
1,000 เมตร 

300,000     
ร้อยละ

ผู้ใช้ไฟฟ้า 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้ กองช่าง 

รวม  โครงการ - - 15,271,500 2,918,000 2,788,000 0 0 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 

(4.1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำ 
หมู่ที่ 2 บ้านวังปลาช่อน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 2 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.5 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
บริเวณทางเข้าบ้านนายสมโภชน์ 
รักเมือง หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

คลอง 
กว้าง 12 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
บริเวณบ้านนางส้มแป้น รักษา
ทรัพย์ หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

คลอง 
กว้าง 12 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นดิน
พร้อมท่อระบายน้ำ คลองโก-นา
นางนวม คำม ี
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

ยาว 10 เมตร 200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดจั่น (กลุ่มเขารังแตน) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดท่อ pvc 
ชั้น 13.5 ⌀ 6 
นิ้ว ลึก 80 ม. 

180,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

6 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดจั่น (กลุ่มบ้านเหนือ) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดท่อ pvc 
ชั้น 13.5 ⌀ 6 
นิ้ว ลึก 80 ม. 

 180,000    
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นปรับการใช้ที่ดินให้เหมาะสม จัดทำระบบจัดการน้ำที่สอดรับกับภูมปิระเทศและภูมิอากาศ พัฒนาการแจ้งเตือนภัยให้แม่นยำและทันเวลา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียมกัน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 (4.1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 8 
บ้านตะกุดจั่น (กลุ่มวัด) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดท่อ pvc 
ชั้น 13.5 ⌀ 6 
นิ้ว ลึก 80 ม. 

180,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกคลองบ้านค่ำ  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคลองโก 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 

 200,000    
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
คลองโก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

คลอง 
กว้าง 12 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. 
คลองบานค่ำ หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
โก  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

คลอง 
กว้าง 12 ม. 

200,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กองช่าง 

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 
7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาด 4 นิ้ว 
ลึก 60 ม. 200,000     

ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
หน้าวัดเขาบ่อทอง 
 หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กว้าง 40 ม. 
ยาว 40 ม. 
ลึก 3 ม. 

100,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

14 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11
บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

ขนาดท่อ pvc 
ชั้น 13.5 ⌀ 6 
นิ้ว ลึก 80 ม. 

180,000     
ร้อยละของ
ประชาชน

ผู้ใช้น้ำ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีน้ำสำหรับอุปโภค-
บริโภค 

กองช่าง 

รวม  โครงการ -  2,240,000 380,000 0 0 0 - - - 
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แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างท่ัวถึง  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

(5.1) แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุน อปท.  
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอชนแดน (สถานที่กลาง) 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขต
อำเภอชนแดน 

ศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่ได้รับ
ความ

ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอำเภอชนแดน 

สนง.ท้องถิ่น
อำเภอชนแดน 

2 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ชนแดน โครงการงานรัฐพิธี และ
งานพิธีวันสำคัญของชาติ 

ส่งเสริมกิจกรรมรัฐ
พิธีและงานพิธีวัน
สำคัญของชาติ กิจกรรมรัฐพิธี 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

จำนวนที่
ดำเนินการ 

ข้าราชการ พนักงาน 
เอกชน ได้ดำเนิน
กิจกรรมรัฐพิธีและ
งานพิธีวันสำคัญของ
ชาติ 

อำเภอชนแดน 

3 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ชนแดน โครงการถวายบายศรีร้อย
มาลัย รวมน้ำใจถวายหลวงพ่อทบ 

ส่งเสริมโครงการ
ถวายบายศรีร้อย
มาลัย รวมน้ำใจ
ถวายหลวงพ่อทบ  
ประจำป ี

กิจกรรม
ประเพณ ี

งานมะขาม
หวาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ประชาชน
ที่มาร่วม
กิจกรรม 

ข้าราชการ พนักงาน 
เอกชน มะขาม
หวานประกาย
ทอง สักการะบูชา
หลวงพ่อ
ทบ ประจำปี 

อำเภอชนแดน 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน โดยเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัล และปรับโครงสร้างของภาครัฐให้ยืดหยุ่น 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมเสร้างความมั่นคงอย่างเท่าเทียม 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 6 การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  (5.1) แผนงานแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-16-peace-justice-and-strong-institution/


 
 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  45 
 

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
ชนแดน โครงการประชาสัมพันธ์
ของดีเมืองชนแดน 

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ของดีเมืองชนแดนให้
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวทราบ 

ประชาชนรับรู้
ข้อมูล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ประชาชน
ที่รับรู้
ข้อมูล 

ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวรับรู้
ข้อมูลของดีเมืองชน
แดน 

อำเภอชนแดน 

5 อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอชน
แดน โครงการสนับสนุนกิจกรรม
กิ่งกาชาดอำเภอชนแดน  

ส่งเสริมดำเนินการ
ของกิ่งกาชาดอำเภอ
ชนแดน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์
ของกิ่งกาชาด

อำเภอ 
ชนแดน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

เป้าหมาย 
กิ่งกาชาด
อำเภอ 
ชนแดน 

บรรลุกิจกรรมของ
กิ่งกาชาดอำเภอชน

แดน 
กิ่งกาชาด

อำเภอชนแดน 

6 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรี
อำเภอชนแดน โครงการรวมพลัง
วันสตรีสากลอำเภอชนแดน  

ส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาสตรีอำเภอ
ชนแดน  

บรรลุ
วัตถุประสงค์

ของสตรีอำเภอ
ชนแดน  

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

กลุ่มสตรี บรรลุกิจกรรมของ 
สตรีอำเภอชนแดน 

กรรมการ
พัฒนาสตรี

อำเภอชนแดน 

7 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป 
หรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

เพื่อใช้จ่ายสำหรับ
การเลือกตั้งของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

ประชาชน
ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 60 

สำนักปลัด 

8 โครงการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

เพื่ออบรมให้ความรู้
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง และผู้นำ
ชุมชน 

1 ครั้ง / ปี 300,000 300,000 300,000   

ร้อยละ
ของผู้เข้า
อบรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง และผู้นำชุมชน มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้นำและ
ประชาชนทั่วไป ในตำบลท่าข้าม 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน ได้ความรู้
ประสบการณ์ 
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรม 
จำนวน 30 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ผู้บริหาร  
ผู้นำ 

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน ได้ความรู้
ประสบการณ์ 
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในการทำงานสำหรับ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน ได้ความรู้
ประสบการณ์ 
เพิ่มขึ้น 

ผู้เข้าอบรม 
จำนวน 30 - 50 

คน 
30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

ผู้บริหาร  
ผู้นำ,

บุคลากร, 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. 
พนักงาน ได้ความรู้
ประสบการณ์ 
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - 1,220,000 1,220,000 1,220,000 920,000 920,000 - - - 

(5.2) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้ดื่มนม 

นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
จำนวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนได้ดื่ม
นม สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษา 

2 อุดหนุนโรงเรียนโครงการ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

อาหารกลางวัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

3 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมพัฒนา
ความรู ้

ค่ากิจกรรม
พัฒนานักเรียน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้ทำ
กิจกรรมพัฒนา
ความรู ้

กองการศึกษา 

4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มี
เครื่องแบบนักเรียน 

ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้มี
เครื่องแบบนักเรียน กองการศึกษา 

5 ค่าจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนหนังสือ 

ค่าจัดการเรียน
การสอน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้เรียน
หนังสือ กองการศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ค่าหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนมี
หนังสือเรียน 

ค่าหนังสือของ
นักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนมีหนังสือ
เรียน กองการศึกษา 

7 ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด. 

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก

ปฐมวัยใน ศพด. 
25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

กองการศึกษา 

8 ค่าอุปกรณ์การเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียน 

ค่าอุปกรณ์การ
เรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนได้มีอุปกรณ์
การเรียน กองการศึกษา 

9 ค่าพาหนะรับส่ง-นักเรียน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสูง 

เพื่อให้นักเรียนมี
พาหนะเดินทางไป
เรียนหนังสือ 

ค่าพาหนะ
รับส่ง-นักเรียน 

40,000 40,000 40,000   
ร้อยละ
ของ

นักเรียน 

นักเรียนมีพาหนะ
เดินทางไปเรียน
หนังสือ 

กองการศึกษา 

รวม 9 โครงการ - - 2,115,000 2,115,000 2,115,000 2,075,000 2,075,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

(5.3) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  
(หิน ยางมะตอยสำเร็จรูป ฯลฯ) 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยางท่ีชำรุด 

ถนนลาดยาง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ถนนมีสภาพที่ดีขึ้น 
 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บ
น้ำกุฏิพระ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏพิระ 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
อ่างเก็บน้ำส่งเสริมให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ปรับภูมิทัศน์
บริเวณอ่างเก็บน้ำ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พื้นที่

โครงการ 

ภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
(5.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กิจกรรมการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ

เพื่อประชาชนมีความรู้
ในเรื่องการการจัดทำ
แผนชุมชนและการ
ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตยชุมชน
ระบอบประชาธิปไตย 

ประชุม 
ประชาคมการ

จัดทำ
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
เร่ืองการเมืองการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  

สำนักปลัด 

2 โครงการสร้างจิตสำนึกความเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธิปไตย 

โครงการ
ฝึกอบรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตย 

สำนักปลัด 

3 โครงการอาสาสมัครปกป้อง
สถาบันสำคัญของชาติ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

โครงการ
ฝึกอบรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปกป้องสถาบันสำคัญ
ของชาติ 

สำนักปลัด 

รวม 3 โครงการ - - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
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แบบ ผ. 02 

(5.5) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พฒันา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้แข่งขัน
กีฬา 

เด็กเล็ก 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

2 กิจกรรมวันสำคัญแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนทำกิจกรรม
ในวันสำคัญแห่งชาติ 

นักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

เด็กนักเรียนทำ
กิจกรรมในวันสำคัญ
แห่งชาติ 

ส่วนการศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาประเพณี 
“ชงโค – จามจุรี” เพื่อความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของท้องถิ่น
ได้แข่งขันกีฬา 

บุคลากรของ
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

บุคลากรของท้องถิ่น
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
ท้องถิ่นชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ประจำปี 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรของท้องถิ่น
ได้แข่งขันกีฬา 

บุคลากรของ
ท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

บุคลากรของท้องถิ่น
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

5 โครงการส่งเสริมความปรองดอง
สมานฉันท์กีฬาต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ได้แข่งขันกีฬา 

ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนในท้องถิ่น
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา 

6 กิจกรรมส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่น
รู้รักษาวัฒนธรรม 

ประชาชนใน
ท้องถิ่น 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ
ของ

ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนในท้องถิ่น
รู้รักษาวัฒนธรรม ส่วนการศึกษา 

รวม 6 โครงการ - - 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 - - - 
 



 
 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  50 
 

แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(6.1) แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และอนุรักษ์

พันธ์พืช 

ส่งเสริมให้
ประชาชน
อนุรักษ์พืช 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ได้รับ

ประโยชน์ 

ประชาชนมีความรู้
และอนุรักษ์พันธ์พืช 

สำนักปลัดฯ 

2 โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน" 

เพื่อส่งเสริมพื้นที่ป่า
เป็นแหล่งต้นน้ำ 

ส่งเสริมให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละ

ของพื้นที่
ป่า 

มีพื้นที่ป่าเป็นแหล่ง
ต้นน้ำเพิ่มขึ้น สำนักปลัดฯ 

3 โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน
ระบบปิด 

เพื่อส่งเสริมให้เป็น
แหล่งที่เก็บน้ำใต้ดิน 

ส่งเสริมให้
ความรู้แก่
ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
ร้อยละ

ของพื้นที่ 
มีแหล่งเก็บและมี
ความรู้เรื่องน้ำใต้ดิน สำนักปลัดฯ 

รวม 3 โครงการ - - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - 
 

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งเน้นปรับการใช้ที่ดินให้เหมาะสม จัดทำระบบจัดการน้ำที่สอดรับกับภูมปิระเทศและภูมิอากาศ พัฒนาการแจ้งเตือนภัยให้แม่นยำและทันเวลา 
ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเส่ือมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ 4 การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 (6.1) แผนงานการเกษตร 

http://sdgmove.com/2016/10/07/goal-15-life-on-land/
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แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 (3.1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการลานกีฬาและนันทนาการ
ชุมชน หมู่ที่ 4 องค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่าข้าม 

เพื่อให้ประชาชน 
เด็กและเยาวชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

ตามแบบการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

2,400,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย 

กองช่าง/ 
การกีฬา 

2 โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำชุมชน 
หมู่ที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าข้าม 

เพื่อให้ประชาชน 
เด็กและเยาวชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย เช่น ว่ายน้ำ 

ตามแบบการ
ท่องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด
เพชรบูรณ ์

5,000,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย เช่น 
ว่ายน้ำ 

กองช่าง/ 
การกีฬา 

3 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลพื้น
ยางสังเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลท่า
ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ ์

เพื่อให้ประชาชน 
เด็กและเยาวชนมี
สถานที่ออกกำลัง
กาย 

26 x 46 เมตร 3,816,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชน เด็กและ
เยาวชนมีสถานที่
ออกกำลังกาย 

กองช่าง 

รวม 2 โครงการ - - 11,216,000     - - - 
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แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (3.1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 สายกุฏิพระ – หนองดู่ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 740 ม. 

500,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

จ.พช. 

2 โครงการซ่อมแซมถนนด้วยหิน
คลุก ซอยบ้านนางมาลัย ปัดทุม 
หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,675 ม. 

500,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

3 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ดว้ย
วัสดุคัดเลือก สายเขาดิน – ตะกุด
เป้า หมู่ที่ 11 บ้านขาดิน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,350 ม. 

500,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

4 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ดว้ย
วัสดุคัดเลือก สายไร่เส่ียเก๋ – ท่า
ข้าม หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,350 ม. 

500,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

5 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ดว้ย
วัสดุคัดเลือก สายผาแดง หมู่ที่ 6 
บ้านดงแขวน 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 1,350 ม. 

500,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนบ้านกุฏิพระ 

เพื่อให้มีอาคารเรียน
ที่มั่นคง นักเรียนมี
บรรยากาศการเรียน
ที่ดี 

อาคาร 1 หลัง 500,000     
ร้อยละของ
นักเรียนที่ใช้

อาคาร 

มีอาคารเรียนที่
มั่นคง นักเรียนมี
บรรยากาศการเรียน
ที่ดี 

จ.พช. 

7 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 อ่างเก็บน้ำ
กุฏิพระ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานอเนกประสงค์ 
ออกกำลังกาย และ
และเป็นที่จอดรถ ฯ 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 30 เมตร 

300,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ ออก
กำลังกาย และและ
เป็นที่จอดรถ ฯ 

อบต./ 
อบจ.พช./ 
จ.พช./ 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ 
หมู่ที่ 4 อ่างเก็บน้ำกุฏิพระ 

เพื่อให้ประชาชน/
นักท่องเที่ยวมี
ห้องน้ำสาธารณะไว้
ใช ้

ตามแบบกำหนด 500,000     

ร้อยละ
ประชาชน
ที่มาใช้

ประโยชน ์

ประชาชน/
นักท่องเที่ยวมี
ห้องน้ำสาธารณะไว้
ใช ้

อบต./ 
อบจ.พช./ 
จ.พช./ 

9 โครงการก่อสร้างถนนดินด้วยวัสดุ
คัดเลือก หมู่ที่ 4 รอบอ่างกุฏิพระ 

เพื่อให้ประชาชน/
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

ระยะทาง 1,000 
เมตร 

300,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชน/
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อบต./ 
อบจ.พช./ 
จ.พช./ 

10 โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว (All In One 
Solar Street Lignt) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

จำนวน 73 ต้น 5,110,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

อบต.ท่าข้าม/ 
อบจ. 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายบ้านโคกสูง ถึงสาย บ้านวัง
ปลาช่อน บ้านวังปลาช่อน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

รหัสสายทาง 
พฃ.ถ 46 - 004 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,700 ม. 

9,980,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อบต.ท่าข้าม/ 
กรม สถ. 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายบ้านหนองโก ถึง
สาย บ้านหนองกลอย บ้านตะกุด
เป้า หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

รหัสสายทาง 
พฃ.ถ 46 - 002 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,683 ม. 

5,320,000 

 

   

ร้อยละ
ของ

ประชาชน
ที่สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

รวดเร็ว ปลอดภัย 
อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 

13 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.
ทางหลวงท้องถิ่น .พช.ถ. 46-003. สาย บา้น
ดงแขวนหมู่ที่ 6 – บา้นเขาสัก .หมู่ที่ 10 บ้าน
เขาบ่อทอง ตำบลท่าขา้ม กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลทา่ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

รหัสสายทาง 
พฃ.ถ 46 - 003 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 2,650 ม. 

9,979,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านเขาบ่อทอง ถึงสาย 
บ้านหนองกลอย บ้านเขาบ่อทอง 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

รหัสสายทาง 
พฃ.ถ 46 - 005 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 1,000 ม. 

3,170,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

อบต.ท่าข้าม/ 
กรม สถ. 

15 โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบประกอบในชุดเดียว (All In One 
Solar Street Lignt) ในบัญชีนวัตกรรม
ไทย หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางแวว ศรี
สวัสดิ์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  จำนวน 83 ต้น 5,810,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

อบต.ท่าข้าม/ 
จ.พช. 

16 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
รายทาง หมู่ที่ 10 บ้านเขาบ่อทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

(แบบโซล่าเซลล์) 
 

1,000,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง 
รายทาง หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เวลากลางคืน  

(แบบโซล่าเซลล์) 
 

1,000,000     
ร้อยละของ
ประชาชนที่
มีแสงสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างในเวลา
กลางคืน  

กองช่าง 

18 โครงการ ซ่อมสร้างถนนผิวทางแคพซีล.ทาง
หลวงท้องถิ่น.พช.ถ.46-001. สาย บ้านท่าข้าม 
– บ้านหนองโก หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก ตำบลท่า
ข้าม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือมพีื้นที่ไม่น้อยกว่า 
9,600.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกวา้งเฉลี่ยข้าง
ละ 1.00 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่า
ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 6 ม. 
ยาว 1,200 ม 
หนาเฉลี่ย 0.03 

เมตร 
. 

3,006,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 

19 โครงการ ..เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต 
.ทางหลวงท้องถิ่น.พช.ถ .46-002. สาย บา้น
หนองโก  – บา้นหนองกลอย  หมู่ที ่5 บ้านตะ
กุดเป้า ตำบลท่าข้าม กว้าง.5.00. เมตร ยาว 
2,700.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ .13,500.00 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลทา่ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 5 ม. 
ยาว 2,700 ม. 
หนา 0.05 ม. 

5,070,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 ชื่อโครงการ...เสริมผิวลาดยางแอสฟัลตกิคอนก
รีต ทางหลวงท้องถิ่น .พช.ถ.46-003. สาย 
บ้านดงแขวน หมู่ที่ 6 – บา้นเขาสัก หมูท่ี่ 6 
ตำบลท่าข้าม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
3,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอืมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 13,600.00 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลทา่ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย 

กว้าง 4 ม. 
ยาว 3,400 ม. 
หนา 0.05 ม. 

5,680,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 

21 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.
ทางหลวงท้องถิ่น .พช.ถ.46-004. สาย บ้าน
โคกสูง หมู่ที่ 3 – บา้นวังปลาช่อน หมู่ที ่2 
ตำบลท่าข้าม..กว้าง 6.00 เมตร ยาว 
2,650.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอืมีพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 15,900.00  ตารางเมตร   ไหล่
ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  องค์การ
บริหารส่วนตำบลทา่ข้าม อำเภอชนแดน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย กว้าง 6 ม. 

ยาว 2,650 ม. 
หนา 0.15 ม. 

9,979,000 

 

   

ร้อยละของ
ประชาชนที่

สัญจร 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย อบต.ท่าข้าม/ 

กรม สถ. 

รวม  โครงการ - -      - - - 
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แบบ ผ. 02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 

(4.1) แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกคลองปอ 
หมู่ที่ 1 บ้านท่าข้าม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 18 ม. 
ลึกเฉลี่ย 6 ม. 
ยาว 312 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช 

2 โครงการขุดลอกคลองบ้านค่ำ  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช 

3 โครงการขุดลอกคลองโก  
หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช 

4 โครงการขุดลอกคลองบ้านค่ำ  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
อบจ. 

5 โครงการขุดลอกคลองโก  
หมู่ที่ 7 บ้านหนองโก 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
อบจ. 

6 โครงการขุดลอกคลองตะแบก 
หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช 

7 โครงการขุดลอกคลองตาโขน 
หมู่ที่ 11 บ้านเขาดิน 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 12 ม. 
ลึกเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 510 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช 

8 โครงขุดสระกักเก็บน้ำ  
หมู่ที่ 5 บ้านตะกุดเป้า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 44 ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึกเฉลี่ย 5 ม. 

500,000     
เกษตรกร
ที่ใช้น้ำ 

ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
อบจ. 
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แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 
2 บ้านวังปลาช่อน คลองม่วง – 
คลองลำหมีตาย 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 2 ม. 
ยาว 3,800 ม. 
ลึกเฉลี่ย 1.8 ม. 

500,000 
  

 
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

10 โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 
4 บ้านกุฏิพระ ขนานถนนสาย
บ้านกุฏิพระ – หนองดู่ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 9 ม. 
ยาว 1,000 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

500,000 
  

 
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

11 โครงการขุดลอกคลองม่วง หมู่ที่ 5 
บ้านตะกุดเป้า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 13 ม. 
ยาว 600 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

500,000 
 

  
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

12 โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ
แก้ปัญหาภยัแล้ง หมู่ที่ 5  
บ้านตะกุดเป้า 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 44 ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึกเฉลี่ย 5 ม. 

500,000 
 

  
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

13 โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ
แก้ปัญหาภยัแล้ง หมู่ที่ 8  
บ้านตะกุดจั่น 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 44 ม. 
ยาว 100 ม. 
ลึกเฉลี่ย 5 ม. 

500,000 
 

  
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

14 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำกุฏิ
พระ หมู่ที่ 4 บ้านกุฏิพระ 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีแหล่งน้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

กว้าง 120 ม. 
ยาว 108 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

1,500,000 
 

  
 เกษตรกร

ที่ใช้น้ำ 
ประชาชนได้มีแหล่ง
น้ำสำหรับทำ
การเกษตร 

จ.พช./ 
กรม สถ. 

รวม  โครงการ - -      - - - 
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แบบ ผ. 03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

 องค์การบริหารสว่นตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 
แผนงานสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ
กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 
กิโลวัตต์ – แบบอัดท้าย 
งบประมาณ 2,400,000.- ตาม
ราคามาตรฐานครภัณฑ์ จำนวน 
1 คัน 

2,400,000     สำนักปลัดฯ 

 รวม    2,400,000      
 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ

(1.1) แผนงำนสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

12 2,315,000 12 2,315,000 12 2,315,000 2 1,700,000 2 1,700,000 40          10,345,000

รวม 12 2315000 12 2315000 12 2315000 2 1700000 2 1700000 40        10,345,000

2) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สังคม

(2.1) แผนงำนกำรรักษำควำม
สงบภำยใน

4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 4 240,000 20           1,200,000

(2.2) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

2 50,000 2 50,000 2 50,000 6              150,000

(2.3) แผนงำนกำรศึกษำ 3 70,000 3 70,000 3 70,000 9              210,000

(2.4) แผนงำนกำรศำสนำ
วัฒนธรรมและนันธนำกำร

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3               90,000

(2.5) แผนงำนศำธำรณสุข 5 400,000 5 400,000 5 400,000 15           1,200,000

รวม       15          790,000        15          790,000        15          790,000         4          240,000         4          240,000        53          2,850,000

3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน

(3.1) แผนงำนเคหะและชุมชน      116       15,271,500         2,918,000         2,788,000       116          20,977,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม อ าเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี 2568 รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2570ปี 2569

แบบ ผ. 01



รวม      116      15,271,500        -          2,918,000        -          2,788,000        -                    -          -                   -        116        20,977,500

4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแหล่งน้ ำ

(4.1) แผนงำนเคหะและชุมชน 12         2,240,000          2           380,000        14           2,620,000

รวม       12        2,240,000         2          380,000        -                    -          -                    -          -                   -          14          2,620,000

5) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรเมืองและกำรบริหำร

(5.1) แผนงำนบริหำรงำนท่ัวไป 10 1,220,000 10 1,220,000 10 1,220,000 9 920,000 9 920,000        48          5,500,000
(5.2) แผนงำนกำรศึกษำ 9 2,115,000 9 2,115,000 9 2,115,000 8 2,075,000 8 2,075,000        43        10,495,000
(5.3) แผนงำนเคหะและชุมชน 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000        10          1,000,000

(5.4) แผนงำนสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน

3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000 3 80,000        15            400,000

(5.5) แผนงำนกำรศำสนำวัน
ธรรมและนันทนำกำร

6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000 6 310,000        30          1,550,000

รวม       30        3,925,000        30        3,925,000        30        3,925,000        28        3,585,000        28       3,585,000      146        18,945,000

6) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม

(6.1) แผนงำนกำรเกษตร 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000        10              300,000

รวม         2            60,000         2            60,000         2            60,000         2            60,000         2           60,000        10            300,000

รวมท้ังส้ิน      187      24,601,500        61      10,388,000        59        9,878,000        36        5,585,000        36       5,585,000      379        56,037,500
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ย 
การจดัทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว ้ซึ่ง
เป็นส่วนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแ้ล้วเสร็จภายในหกสิบวนั นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวดั 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ พัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรนอ้ยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กำหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกีารงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกา้หนดตวัชี้วดั (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 5 
คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน)  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบสำหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ ์(Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธกีารแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึน้ หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
- เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
- ประชาชนได้ประโยชนอ์ย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
- วดัผลนั้นได้หรือไม่ หรอืวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
- ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา่ องคก์รต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยูร่อดไดต้้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารสว่นตำบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจำเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดงัที่กล่าวมาแล้ว 
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เตบิโตและอยู่รอดต่อไปได ้วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี ้

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก ่

การเมืองระดับชาต ิและการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชกิวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดบัท้องถ่ินนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมก้ระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลอืกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจบุันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้วา่การเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถ่ินต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาตเิพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อำนาจหน้าทีแ่ละบทบาทของนักการเมืองท้องถ่ินและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ข้ึนอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาตซิึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กลา่วคือ การรวมอำนาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอำนาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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จำเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจดัการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมอืงระดับท้องถิ่นด้วยกันเองน้ัน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจกำหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรตอ้งรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถ่ินในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถ่ินเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในทอ้งถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
ท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใชก้ฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถ่ินนั้นๆ จึงจะได้ชื่อว่า
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ทำให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึน้เป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไมว่่าจะเป็นปัญหายาเสพตดิ ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟร ีเสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจำกดัขอบเขตการตดัสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสว่นร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปทำงาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนรว่มแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสรา้งความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสรา้งกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นที่
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งสำคัญที่นักบรหิารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกตา่งกัน เช่น บางพื้นทีอ่าจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นที่ประชาชนให้ความรว่มมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินกำหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมต ีก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงข้ึนในสังคมท้องถิ่นมากกวา่ในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามคัคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อตา้น และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอ สำคญัเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  
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4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมตา่งๆ การฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท. ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการตา่งๆผา่นชอ่งทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถ่ินให้ความสำคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะ
นำมาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา  
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพฒันา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจดัสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตวัของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรไูน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นัน่เอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนดิที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
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